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Javni razpisi
Št. 728/08
Ob-1006/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, uradno prečiščeno besedilo in Uradni
list RS, št. 56/08), Zakona o zagotavljanju
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št.
14/03, uradno prečiščeno besedilo ZSNNPK
– UPB1) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programov
poklicnega usposabljanja, ki jih bo
v letu 2009 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 13,
oznaka JPR13-USP-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa ter razpisna
področja
Predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih
in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva:
– zvišanje dostopnosti kulturnih dobrin
in ustvarjanja;
– spodbujanje vključevanja izvajalcev
javnih kulturnih programov in projektov v izobraževalne procese;
– izboljšanje delovnih razmer zaposlenih
in samozaposlenih na področju kulture;
– spodbujanje povezovanja izvajalcev na
področju kulture;
– spodbujanje kritičnega in strokovnega
vrednotenja kulture;
– oblikovanje novih produkcijskih možnosti na področju kulture;
– podpiranje konkurenčnih, kakovostnih,
prepoznavnih in prodornih programov in
projektov v mednarodnem prostoru;
– programsko in poslovno sodelovanje
med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh
z mednarodnimi partnerji;
– povečanje izkoriščenosti razpoložljive
javne infrastrukture in zaposlenih kadrov
v javnih zavodih.
Program je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov usposab

ljanja na naslednjih področjih: uprizoritvena
umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnost in mediji.
Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in
zasebne nepridobitne kulturne organizacije
s statusom pravne osebe.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2009. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta
je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja
ne sme presegati 70% predvidenih stroškov
oziroma največ 12.000 €.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so nevladne ali zasebne nepridobitne
organizacije na področju umetnosti, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji ali so stanovske organizacije za
področje medijev, ki se poklicno ukvarjajo
z javnim obveščanjem (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– prijavljajo največ dva programa poklicnega usposabljanja (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek finan-
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ciranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena
pod točko 2 projektnega razpisa 13;
– prijavljajo program, na katerem mora
biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov
v izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali
v javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2008, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2009 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev za področja, ki so predmet razpisa,
imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih
predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih
vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov, nečrpanje
dodeljenih sredstev), razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji:

aktualna in kakovostna ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja
reference predlagatelja in posameznikov na razpisnih področjih, ki so udeleženi pri organizaciji, vodenju in izvedbi
programa

1

20
9+11

izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost
vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta

20

predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba; stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; glede na obseg in vsebino realno ovrednoten ter uravnotežen projekt

10

obseg programa in predvidena dostopnost (število, struktura udeležencev); predvidena udeležba udeležencev vsaj na
regionalni ravni

20

projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti

5

stopnja deficitarnosti programa poklicnega usposabljanja

5

programi predlagateljev, ki imajo z organizacijo izobraževalnih programov večletne izkušnje in njihova prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru

10

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja
Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani so lahko tisti
projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Izbrani
bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo na
predlog strokovne komisije v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
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skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), od števila projektov, ki bodo dosegali in presegali prag 81
točk, obsega in realne finančne zahtevnosti
projekta.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projekt
nega razpisa 8 (JPR8-USP-2008), znaša
okvirno 142.330,00 €. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:
6.1
Uprizoritvena
umetnost:
48.500,00 €,
6.2 Glasbena umetnost: 23.400,00 €,
6.3 Likovna umetnost: 33.300,00 €,
6.4 Intermedijska umetnost: 29.500 €,
6.5 Mediji: 7.630 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
8. Razpisni rok: razpis se začne 16. 1.
2009 in zaključi 16. 2. 2009.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (originalna izjava
o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki
3,1).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–2,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je
dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov:
10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del
tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja dva projekta,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in
za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 16. 2. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 13 z oznako JPR13-USP-2009
in z obvezno navedbo Programi poklicnega
usposabljanja in področja, na katero vloga sodi (glasbena umetnost, uprizoritvena
umetnost, likovna umetnost, intermedijska
umetnost, mediji). Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja-prijavitelja: uraden naziv in naslov (sedež).
10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključ-

no 16. 2. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvena umetnost: mojca.jan-zoran@gov.si
Glasbene
umetnosti:
biserka.mocnik@gov.si
Vizualne umetnosti: judita.krivec-dragan@gov.si
Intermedijske umetnosti: matjaz.sekoranja@gov.si
Mediji: adem.skender@gov.si
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 16. 1.
2009 do 16. 2. 2009 oziroma se udeležijo
javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v Ljub
ljani na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju,
23. 1. 2009 ob 11. uri
12. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled v razpisno dokumentacijo je
omogočen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno
pod točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
24. 2. 2009.
Ministrstvo za kulturo
Št. 21/2009
Ob-1034/09
Socialna zbornica Slovenije na podlagi Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in
izvajanju supervizije strokovnega dela na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
117/03) objavlja
razpis
za pridobitev licence supervizorja
v socialnem varstvu v letu 2009
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva v letu 2009.
Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
ter javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor
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v eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po
pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi, ki
obsega vsaj 60 ur;
2. opravljen strokovni izpit v skladu z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 3/07 – UPB (23/07, 41/07 – popr.),
122/07 Odl. US: U-I-11/2007-45);
3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizija za supervizijsko prakso;
5. pravočasno posredovana popolna vloga na naslov naročnika.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo
izpolnjevanje pogojev pod št. 1., 3. in 4.
Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v skladu z 69. členom ZSV bo pridobila
zbornica sama (pogoj pod točko 2.).
Listine morajo biti priložene v izvirniku ali
v overjeni kopiji. Listina se lahko overi samo
pri notarju (notarska overitev) ali pri upravni
enoti (upravna overitev). Potrdilo, »kopija
je enaka izvirniku«, lahko za potrebe tega
razpisa izda le Socialna zbornica Slovenije,
ob predložitvi izvirnika na vpogled.
Vloga je popolna, če kandidat v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom potrjuje resničnost navedb v vlogi.
Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS,
št. 94/07).
4. Merila za izbiro supervizorjev
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge (gl. tč. 7) ne bodo obravnavane.
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno
vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloga, ki
je kandidat ne bo dopolnil v postavljenem
roku, ne bo obravnavana.
Pravilne, popolne oziroma pravočasno
dopolnjene ter pravočasno oddane vloge
imajo možnost izbora na podlagi meril, določenih v naslednjem odstavku.
Merila za izbiro supervizorjev:
1. ustreznost strokovne usposobljenosti kandidata za izvajanje supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru, da je ustrezna
strokovna usposobljenost kandidata za izvajanje supervizije izkazana s priloženimi
listinami – glej tudi navodilo za izpolnjevanje
prijavnega obrazca k prilogi 1); – navodilo
na spletni strani: www.soczbor-sl.si,
2. ustreznost strokovnih izkušenj za
delo z ljudmi (merilo je izpolnjeno v primeru, da so predstavljene osebne, vsaj osemletne strokovne izkušnje dela z ljudmi na
delovnem področju – glej tudi navodilo za
izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi
2); – navodilo na spletni strani: www.soczbor-sl.si,
3. jasnost ciljev koncepta supervizije
(merilo je izpolnjeno v primeru, da sta jasno
opredeljena v supervizijskem procesu najmanj dva temeljna cilja supervizije in možni
drugi cilji – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 3); – navodilo na spletni strani: www.soczbor-sl.si,
4. ustreznost vsebinskega koncepta
supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru,
da je podana celovita osebna predstavitev
koncepta supervizije z vsebino koncepta,
evalvacijo supervizijskega procesa in organizacijo izvedbe supervizije – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca
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k prilogi 3); – navodilo na spletni strani:
www.soczbor-sl.si.
Izbrani bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo in merila razpisa.
5. Podelitev licence supervizorjev: izbranim supervizorjem bo izdana licenca za supervizorja na področju socialnega varstva, ki
se podeljuje do preklica. Socialna zbornica
Slovenije bo objavila listo supervizorjev z licenco do 30. 6. 2009.
6. Oblika in vsebina vloge
Kandidati morajo vloge obvezno oddati
na prijavnem obrazcu Obr. SZS SU-1.
Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1 iz
katerega so razvidni podatki;
– izobrazba; dodatna znanja; delovne
izkušnje; področje dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izkušnje
za izvajanje supervizije; druge podatke za
potrebe evidence zbornice; podpis;
– dokazila za izpolnjevanje pogojev za
prijavo;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo v času razpisa vsak delovni dan od
8. do 15. ure, v strokovni službi Socialne
zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000
Ljubljana, ali na spletni strani: www.soczbor-sl.si.
Dodatne informacije o razpisu in prijavni
dokumentaciji zainteresirani dobijo pri mag.
Tei Smonker, na tel. 01/581-93-15, ali po
e-pošti na naslov: Tea.Smonker@soczborsl.si.
7. Oddaja vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno najkasneje do vključno 16. 2. 2009 do 24. ure
(datum veljavnosti poštnega žiga), v zaprti
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v letu
2009« v levem zgornjem kotu na naslovni
strani kuverte ter z naslovom vlagatelja na
zadnji strani kuverte.
V istem roku in v enako označeni zaprti kuverti lahko kandidati vloge oddajo tudi
osebno na zgoraj navedenem naslovu.
Vsak kandidat mora vlogo za razpis posredovati v svoji kuverti. Kandidati, ki bodo
vloge na razpis posredovali v skupni kuverti,
bodo izločeni iz nadaljnje obravnave. Njihova vloga se bo štela za neustrezno.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene in ne bodo
upoštevane v nadaljnjem izboru.
8. Odpiranje vlog: prispele vloge bo odpirala tričlanska komisija v prostorih zbornice
v četrtek, 19. 2. 2009, s pričetkom ob 10. uri.
Odpiranje ne bo javno!
9. Obvestilo o izidu razpisa
Socialna zbornica Slovenije bo kandidate o izidu razpisa obvestila s pisnim sklepom
o izbiri supervizorjev najkasneje do 30. 6.
2009.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 330-1/2009
Ob-1007/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja (v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko
obdobje 2007–2013, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 72/07, 76/07 in 63/08, sprejetega
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gradec za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 122/08
z dne 24. 12. 2008), objavlja Mestna občina
Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2009
(sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu in v gozdarstvu)
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev (državnih
pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec
v letu 2009 (sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu in v gozdarstvu).
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu 14.150,00 EUR
in za sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – de minimis 5.000,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci: upravičenci po tem razpisu
so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje tehnične pomoči, ki se
bo izvajala v letu 2009 in bo predmet prijave
na razpis za dodelitev sredstev na področju
kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo
nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta
do zaključka razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Sofinanciranje tehnične pomoči, na
podlagi priloženega programa.
4. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu, pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2009 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoč dodeljena po uredbi za skupinske izjeme
B) Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
B1) Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev
– višina razpisanih sredstev: 5.650,00
EUR.
B2) Naloga 6706: Sofinanciranje – kmetijstvo splošno
– višina razpisanih sredstev: 7.000,00
EUR.
B3) Naloga 6707: Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje
– višina razpisanih sredstev: 1.500,00
EUR.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci
sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na

podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje
upravnih stroškov skupine ali organizacije se
omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– materialni stroški,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in
C – primar),
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– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri
ukrep se vlagatelj prijavlja)
B1) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2009 – Sofinanciranje strokovnih
društev«.
B2) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2009 Sofinanciranje – kmetijstvo
splošno«.
B3) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2009 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C1) sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu:
– višina razpisanih sredstev: 5.000,00
EUR: (naloga 6730).
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški
Usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom s področja gozdarstva.
Stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor,
predavatelji, oglaševanje), stroški svetovalnih
storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
Predstavitev produktov na javnih predstavitvah (sejmi, licitacije, razstave …):
stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški,
simbolične nagrade podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja
izdelkov.
Širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in
demostracijski poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški, stroški prevozov, najemnine, materialni stroški
priprave.
Promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in
priprave spletnih strani.
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: izvajalci so subjekti, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi
javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju Mestne občine Slovenj Gradec
in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Mestne občine Slovenj Gradec).
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam

upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in C –
de minimis),
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do
zaključka razpisa,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 – Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2009
in bo predmet prijave na ta razpis je lahko
začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa
oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi
sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 30. novembra 2009, upravičenci
pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno
izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj
z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po uredbi za skup. izjeme pa
velja pravilo iz II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način pred
ložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, osebno v sprejemni pisarni-vložišču občine do vključno 10. 2. 2009
(velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2009 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
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Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 17. 2. 2009.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec:
http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani brezplačno dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/88-121-24 ali osebno pri Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 671-0001/2009-11
Ob-1009/09
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08) in
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/08) in Letnega programa
športa Občine Prevalje za leto 2009, Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Prevalje v letu 2009
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje za leto 2009.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa

Stran

36 /

Št.

3 / 16. 1. 2009

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2009 in
sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– specifične športne panoge,
– športna rekreacija,
– športne in športno rekreativne prireditve.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini
Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina
Prevalje,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske
in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost
najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru,
ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev,
– da so registrirani in na območju Občine
Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja
za javne zavode).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in
kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08).
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov
Okvirna višina razpisanih sredstev je:
– za interesno športno vzgojo predšolskih otrok: 4.050 €,
– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: 4.657 €,
– za športno vzgojo otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport: 21.309 €,
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– za športno vzgojo mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport: 31.964 €,
– za kakovostni šport: 0 €,
– specifične športne panoge: 420 €,
– za športno rekreacijo: 0 €,
– za športne in športno rekreativne prireditve: 3.600 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2009.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko izvajalci športnih
programov dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 6. 2.
2009 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni
razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini
Prevalje za leto 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 12. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 10. 2.
2009 ob 8. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2009.
Občina Prevalje
Št. 410-1/2009
Ob-1008/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2009 (Ur. l. RS, št. 124/08, z dne 30. 12.
2008), Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
45/08 – ZKme-1, z dne 9. 5. 2008), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva
v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 12/08 z dne
1. 2. 2008), mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št.
priglasitve: K-BE176-5880416-2007 z dne
19. 12. 2007 objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu
2009

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2009.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
51.600,00 evrov in za pomoči po pravilu »de
minimis« 12.100,00 evrov.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci: upravičenci po tem razpisu
so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ureditev pašnikov
in trajnih nasadov, posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, izvedba programov izobraževanja oziroma katerakoli druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2009 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev
na področju kmetijstva ne sme biti začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev.
Upravičeni stroški po tem razpisu so tisti, ki
bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta pa do 20. novembra 2009 (skrajni
rok za oddajo zahtevka za izplačilo državne
pomoči).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu »de
minimis« se upoštevajo upravičeni stroški
od 1. 1. 2009 do 20. 11. 2009.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št.
1857/2006)
A) Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000,00 evrov,
proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – trajni nasadi: 10.500,00
evrov.
Sofinancirajo se:
1. naložbe v hleve s pripadajočo opremo
(oprema za krmljenje, molžo, izločke) za
prirejo mleka, jajc in mesa,
2. naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
3. nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo,
4. prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov,
5. nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe:
nakup proizvodnih pravic, živali in letnih
rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna
dela ali oprema za namakanje in namakalna
dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
za preproste naložbe za nadomestitev, za
tekoče stroške proizvodnje, za proizvodnjo
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode.
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Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali,
temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški
novogradnje in adaptacije hlevov, stroški
nakupa in montaže tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo, izločke …),
– nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standardov Nitratne direk
tive),
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo, stroški
izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji.
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Ilirska Bistrica in niso
podjetja v težavah.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna
dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje
naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu
z veljavno zakonodajo,
– potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo s popisom del, opreme
in tehnologijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– potreben načrt za postavitev in ureditev
rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan izvedbe oziroma dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe,
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali,
– kopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljen trajni nasad oziroma
dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno
obdobje ter izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne
pogodbe,
– ponudbe oziroma predračune ali druga
dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, ki morajo glasiti na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva.
A2) Urejanje pašnikov in kmetijskih zem
ljišč

Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – pašniki: 10.500,00 evrov.
Sofinancirajo se:
1. naložbe v obnovo in postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali,
2. naložbe v obnovo namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj
25%.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški nakupa in postavitve opreme za
posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Ilirska Bistrica in niso
podjetja v težavah.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna
dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje
naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema,
– kopijo dokazila o lastništvu za parcele,
kjer bo postavljena pašna ograja oziroma
namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje ter
izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg,
kolikor to ni razvidno iz zakupne pogodbe,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
B) Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001104 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu –
izobraževanje kmetov: 5.200,00 evrov,
proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu –
sofinanciranje delovanja društev s področja
kmetijstva: 4.400,00 evrov.
Sofinancirajo se:
1. programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije
registrirane za izvajanje teh aktivnosti na
področju kmetijstva,
2. izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov, izobraževanj, krožkov, tečajev, prikazov, stro-
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kovnih ekskurzij za usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
– stroški honorarjev za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški udeležbe forumov, razstav in
sejmov,
– potni stroški,
– stroški najemnin razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene v okviru tekmovanj, do 250,00 € na nagrado in
zmagovalca,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz Občine Ilirska Bistrica ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralni in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci:
– neprofitne organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Občine Ilirska Bistrica,
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju
Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 3 – Sofinanciranje tehnične
podpore v kmetijstvu,
– finančno ovrednoten letni program dela
izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti ter seznamom udeležencev, predračune oziroma
druga ustrezna dokazila,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006)
C) Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001105 – Zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu –
izobraževanje kmetov na področju gozdarstva: 1.600,00 evrov.
Sofinancirajo se:
– programi izobraževanja, usposabljanja
in informiranja za področje gozdarstva, ki
ga bodo izvajale organizacije, registrirane
za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge
organizacije za vzajemno pomoč (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj),
– izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja,
– stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih
ekskurzijah,
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– potni stroški,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih (do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
– stroški izdaje publikacij, katalogov (ki
predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Ilirska Bistrica).
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na
področju gozdarstva in delujejo na območju
Občine Ilirska Bistrica,
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na
področju gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 4 – Sofinanciranje tehnične
podpore v gozdarstvu,
– finančno ovrednoten letni program dela
izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposab
ljanj, informiranj ali drugih aktivnosti ter seznamom udeležencev, predračune oziroma
druga ustrezna dokazila,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
D) Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji: 10.500,00 evrov.
Sofinancirajo se naložbe za naslednje
namene:
– predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč,
gozdnih sortimentov, medu in čebeljih izdelkov),
– turizem na kmetiji,
– izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki),
povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(peka v kmečki peči, kovaštvo, izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic),
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
ki jo izdela za to pristojna institucija,
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala in del za gradnjo ali
obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
promocija,
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (udeležba na sejmih, razstavah,
forumih, publikacije),
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih povezanih z dopolnilno dejavnostjo.
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Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, ki se ukvarjajo
ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 2 – Naložbe v dopolnilno
dejavnost,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela),
– kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih
sredstev, v skladu s predpisi),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– pisno izjavo o faznosti investicije iz katere bo razvidno, da je investicija s katero se
kandidira na ta razpis del investicije za oprav
ljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo
izvajala v letu 2009 in bo predmet prijave
na ta razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja,
da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
2. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da
so lahko začeti pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2009.
Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti do 20. novembra 2009 (npr. zaključena ena izmed faz investicije na kmetiji,
zaključeno izobraževanje), upravičenci pa
morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno
izvedena dela dostaviti najkasneje do petka,
20. novembra 2009, skupaj z zahtevkom za
izplačilo sredstev.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica ali osebno v sprejemni pisarni
občine do vključno 23. 2. 2009, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
javni razpis – Kmetijstvo 2009«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.

VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis odpira in
obravnava strokovna Komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna
strokovna služba občinske uprave na pred
log Komisije pozove prosilca, da jo v roku
8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne
dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne
obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah,
se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Predlog Komisija o upravičenosti dodelitve
sredstev predloži v potrditev županu. Na
osnovi potrjenega predloga za razdelitev
sredstev bo Občina Ilirska Bistrica v osmih
dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo
vseboval določbe o namenu, upravičenih
stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen s tem razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku določenemu za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na splet
ni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.
ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 7.
do 14.30, ob sredah pa do 17. ure, do izteka
prijave na razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 05/71-41-361, osebno
pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-14/2009
Ob-1035/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 33/08 z dne 4. 4.
2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 124/08
z dne 30. 12. 2008), objavlja župan Občine
Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Občini Ilirska Bistrica v letu
2009
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz
3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2009
in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev obči-
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ne in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice),
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter ljudskih običajev,
urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje
kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti,
čistilne akcije ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma: organizacija
delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
– oblikovanje in trženje turističnih pro
izvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma,
– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 6.100,00 €.
4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev: rok za
realizacijo aktivnosti je do 31. 12. 2009, rok
za oddajo zadnjega zahtevka ter finančnega in vsebinskega poročila je petek, 20. 11.
2009, za aktivnosti, ki se bodo izvajale v mesecu decembru pa do 15. 1. 2010.
6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec s podatki
o vlagatelju,
– program dela društva s finančnim predračunom in viri sredstev,
– poročilo o že izvedenih delih,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov
ustrezajo originalom,
– seznam članov društva s poravnano
članarino za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
dostopna je tudi na spletni strani občine,
http://www.ilirska-bistrica.si.
6. Rok in naslov za vložitev vloge
Rok za oddajo vlog je 10. februar 2009,
do 9. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica ali kot priporočeno pošiljko na
isti naslov. Pisne vloge morajo biti poslane
v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom
in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Turizem
2009«.

Upoštevane bodo pravočasne in pravilno
opremljene vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne.
7. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo
odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep
bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 30 dni
od odpiranja prijav. S prejemniki sredstev bo
občina sklenila pogodbe o sofinanciranju.
Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je 5 dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan
po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje
vlog ni javno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na tel. 05/714-13-61 ali osebno
pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-1036/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 124/08 z dne
30. 12. 2008) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe »Velikonočne prireditve 2009«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne
prireditve 2009« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 800,00 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med
4. 4. 2009 in 13. 4. 2009.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka 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).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Velikonočna prireditev 2009«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki
bodo prispele do četrtka, dne 5. 2. 2009, do
10. ure, po pošti na naslov: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, ali bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, pritličje levo.
Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo
pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo 5. 2. 2009, ob 12. uri.
Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo
o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odpiranja
ponudb.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Namen prireditve je poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica, oživitev sta-
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rih običajev in prenos tradicije na otroke in
mladino.
Dodatne informacije 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. 13/2009
Ob-1073/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/08) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: zemljišče parc.
št. 341/51, k.o. Trbovlje, v skupni površini
887 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku št. 1806,
k.o. Trbovlje, ki se nahaja v območju urejanja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urejanja S9/6 – Novi
dom (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/91, 8/00
in 11/05).
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 30.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 16. 1.
2009, na občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
ponedeljka, 26. 1. 2009, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka
prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup zemljišča parc. št. 341/51, k.o. Trbovlje.
5. Ponudniki morajo najkasneje do petka, 23. 1. 2009, plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča parc. št. 341/51 k.o. Trbovlje.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
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7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v ponedeljek, 26. 1. 2009, ob 12. uri, v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
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Št. 431-00014/2009/002
Ob-1089/09
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja na
podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32,
110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) in 5. člena
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV,
št. 23/01)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2009, ki
jih bo Občina Lovrenc na Pohorju
sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2009
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva in zveze,
– osnovna šola in vrtec,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne ter neprofitne.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Lovrenc na
Pohorju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov na leto,
– da imajo zagotovljene materialne
(športna oprema in rekviziti), prostorske
(sklenjene najemniške pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva) in vadbi.
3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino
športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– športno vzgojo mladine,
– športno dejavnost študentov,
– športno rekreacijo,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– delovanje športnih društev in zvez.

4. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času
uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge
ustanove, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu,
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo
o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
5. Izvajalci morajo k izpolnjenim prijavnim
obrazcem naročnika obvezno priložiti še:
– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov,
urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki
o strokovnem kadru,
– finančno vrednotenje programov s planom stroškov za l. 2009 in
– zaključno poročilo o porabljenih sredstvih za izvajanje programov v l. 2008.
6. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v l. 2009 znaša 21.259,00 EUR.
Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev, meril in normativov
»Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju«.
8. Rok za prijavo na Javni razpis – Šport
2009 je 15. 2. 2009.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg
8, 2344 Lovrenc na Pohorju (s pripisom »Javni razpis – Šport 2009« – »Ne odpiraj!«).
10. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog
delitve razpoložljivih proračunskih sredstev
za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc
na Pohorju.
Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
11. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8,
Lovrenc na Pohorju, tel. 02/63-00-563 – pri
Marku Rakovniku.
Občina Lovrenc na Pohorju
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Javne dražbe
Ob-1002/09
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/08) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica št. 465-03-20/98 z dne 8. 12.
2008, 478-0063/2008 z dne 8. 12. 2008 in
478-0061/2008 z dne 8. 12. 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. *46/3 gospodarsko poslopje
v izmeri 86 m2 in parc. št. 1916/1 ekst. sadovnjak v izmeri 1299 m2, obe pripisani pri
vložku št. 36, k.o. Jurjevica (kompleks se
prodaja v celoti),
b) profitno enosobno stanovanje na Prijateljevem trgu 4, 1310 Ribnica, št. 19 v III.
nadstropju, neto tlorisna površina 46,04 m2,
stanovanje še ni vpisano v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina,
c) profitno trisobno stanovanje na Prijateljevem trgu 13, 1310 Ribnica, št. 9 v II.
nadstropju, neto tlorisna površina 73,60 m2,
stanovanje še ni vpisano v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina.
Nepremičnini pod točko 2.a) imata status
stavbnega zemljišča, parc. št. *46/3 je stavbišče nekdanjega gospodarskega poslopja,
parc. št. 1916/1 pa je funkcionalno zemljišče
nekdanjega stanovanjskega objekta, ki je
stal na parc. št. *45 in nekdanjega gospodarskega poslopja, ki je stalo na parc. št.
*46/3, vse k.o. Jurjevica; zemljišče je komunalno opremljeno z javno potjo, vodovod
nim, elektro in telekomunikacijskim omrežjem; zemljišče nima neposrednega dostopa
na javno pot.
Nepremičnina pod točko 2.b) je profitno
enosobno stanovanje št. 19 v III. nadstropju,
s pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku
na Prijateljevem trgu 4, parc. št. 1926, k.o.
Ribnica, v Ribnici, v izmeri 46,04 m2. Stanovanje je prazno.
Nepremičnina pod točko 2.c) je profitno
trisobno stanovanje št. 9 v II. nadstropju,
s pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku
na Prijateljevem trgu 13, parc. št. 43/2, k.o.
Ribnica, v Ribnici, v izmeri 73,60 m2. Stanovanje je prazno.
3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parceli pod točko 2.a)
24.930,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500
EUR,
– izklicna cena za stanovanje pod točko
2.b) 62.321,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR,
– izklicna cena za stanovanje pod točko
2.c) 77.352,00 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko
določenega davka na promet nepremičnin

oziroma davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 3. februarja
2009, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30,
– pod 2.c) ob 12. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled predmetnih stanovanj bo
možen po predhodnem dogovoru na tel.
01/837-20-28 (Zalka Gorše).
Interesenti se lahko z dodatnimi informacijami o predmetnih nepremičninah seznanijo na Občini Ribnica, kontaktna oseba
Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27.
11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi
pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2. se prodajo
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše

reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 9/2009
Ob-1095/09
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, 94/07), Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV, št. 31/97, 13/98, 13/01,
30/08), 5. člena Statuta Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, sklepa št. 34, 21. redne seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor z dne 10. 11. 2008,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je: zemljišče, parc. št.
1328 dvorišče v izmeri 332 m2, stanovanjska
stavba v izmeri 81 m2, parc. št. 1322 dvorišče
v izmeri 263 m2, parc. št. 1323/1 njiva v izmeri 628 m2, parc. št. 1323/3 njiva v izmeri
123 m2, parc. št. 1337 njiva v izmeri 297 m2,
parc. št. 1335 dvorišče v izmeri 132 m2, parc.
št. 1336 njiva v izmeri 364 m2, parc. št. 1333
dvorišče v izmeri 149 m2, parc. št. 1334 njiva
v izmeri 560 m2, parc. št. 1329 dvorišče v izmeri 158 m2 in parc. št. 1330 njiva v izmeri
242 m2, neplodno v izmeri 6 m2, vse k.o.
Tezno. Zemljišča ležijo med Ptujsko cesto
in Volodjevo ulico. Po potrdilu o namenski
rabi zemljišča, so zemljišča opredeljena kot
stavbna zemljišča v ureditvenem območju
naselja, in sicer po PUP površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil
na 1.000.500,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar
bo izdana posebna odločba.
Zemljišča parc. št. 1328, parc. št. 1322,
parc. št. 1323/1, parc. št. 1323/3, parc. št.
1337, parc. št. 1335, parc. št. 1336, parc. št.
1333, parc. št. 1334, parc. št. 1329 in parc.
št. 1330 vsa k.o. Tezno bodo prodana na
javni dražbi najboljšemu ponudniku.
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Izklicna cena na javni dražbi bo
1.000.500,00 EUR.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. Dražbo bo vodila predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
500,00 EUR.
Vsak dražitelj mora najkasneje do 29. 1.
2009 vplačati varščino v višini 30% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM
d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne
v osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
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dni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek,
3. 2. 2009, ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne
izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem
primeru prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnine
izročijo v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v višini 2% od izklicne cene,
vendar največ 5.000,00 EUR.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-423, in 22-01-422, info@jpgsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-1011/09
Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil Statuta Splošne bolnišnice Celje objavlja prosto delovno mesto
predstojnika/predstojnice
oddelka
za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok in terapijo bolečin.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– strokovni izpit,
– specialistični izpit s strokovnega področja dela oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati oziroma kandidatke za vsa objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela in razvoja oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok
in terapijo bolečin.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave,
je 15 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, z oznako: »Razpis za predstojnika oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok in terapijo
bolečin«.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-1025/09
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo Ur. l.
RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli (Ur. l.
RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje osnovne šole (Ur. l.
RS, št. 57/07) prosto delovno mesto
pomočnika vzgojitelja (m/ž) za določen čas.
Poskusno delo traja 2 meseca, pričetek
dela je 1. 2. 2009.
Kandidati za razpisano delovno mesto
morajo imeti srednješolsko izobrazbo pedagoške smeri – predšolska vzgoja.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Ob-1096/09
Svet doma Petra Uzarja Tržič na podlagi
20. in 35. člena Statuta Doma Petra Uzarja
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.

Za direktorja/direktorico Doma Petra
Uzarja Tržič je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07);
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– izkušnje na področju vodenja;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– organizacijske sposobnosti in smisel
za delo z ljudmi, kar dokazuje s svojim preteklim delom;
– da predloži program dela doma za
mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Mandat bo direktorju začel
teči predvidoma dne 1. 4. 2009 po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni po
objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, dosedanjem delu s kratkim življenjepisom in programom dela doma
naj kandidati pošljejo na naslov: Dom Petra
Uzarja, Ročevnica 58, 4290 Tržič, z oznako
»Svet doma – za razpis« – s pripisom »Ne
odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Razpisna komisija
Doma Petra Uzarja Tržič
Ob-1097/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in
65/08) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana
objavlja javni natečaj za položaj
glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– znanje uradnega jezika;
– 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.
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 pridob
ljena.

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 mestu, 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. 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 vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
5. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja.
6. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno, Tajno (EU)
in 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.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za položaj kandidirajo
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo strokovni izpit za inšpektorja opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja.
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 strani
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
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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.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06-UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje
»Tajno, Tajno (EU) in Tajno (NATO)«.
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 inšpektor – višji svetnik
na sedežu organa v Ljubljani, Parmova ulica
33. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega
vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. 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 Teo Juratovec,
tel. 01/478-83-45 in na Renato Pečaver, tel.
01/478-16-71, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Druge objave
Ob-1037/09
Sprememba
V objavi, Ob-9596/08, Uradni list RS, št.
112 z dne 28. 12. 2008, št. 478-21/2008-2
(javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev
stavbne pravice za izvedbo projekta »Dom
upokojencev Hrpelje in oskrbovana stanovanja«), se podaljša rok za oddajo ponudb.
Tako se v točki 1.7 spremeni datum v 27. 2.
2009 do 10. ure.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 478-0-0053/2008-01004

Ob-1005/09

Popravek
Občina Ravne na Koroškem objav
lja popravek poziva za javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine št.
478-0-0053/2008-01004, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 126 z dne 31. 12.
2008:
V 2. točki razpisa se izvzame zemljišče
parc. št. 1038/4, k.o. Ravne, tako da se 2.
točka razpisa glasi:
Predmet prodaje so nepremičnine, zemljišča v izmeri 12.720 m2, parcelne št.
1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2,
1030/1, 1031/1 in 1039, vse k.o. Ravne.
Zemljišča se prodajajo kot celota. Čez zemljišče poteka vod prenosnega omrežja zemeljskega plina.
Ostale točke poziva za javno zbiranje
ponudb št. 478-0-0053/208-01004 iz razpisa
ostanejo nespremenjene.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-1088/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter s Splošnimi pogoji
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (www.jskd.si) Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki
jih bo v letu 2009 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka
PP-2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti
Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo
izvedeni kot:
– prireditve,
– izobraževanje za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti,

– založniški, filmski, video in večzvrstni
projekti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost
(ki združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
projektnega poziva PP-2009 znaša 444.300
EUR.
3. Poraba dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva PP-2009 morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009 oziroma v rokih,
kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07).
4. Roki projektnega poziva: projektni poziv PP-2009 je odprt od 16. 1. 2009 do
16. 2. 2009.
5. Dokumentacija projektnega poziva
Dokumentacija PP-2009 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce A in A1 (za predstavitev predlagatelja) ter B in B1 (za prijavo
posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisnem področju, za kulturno
delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu,
pa ustrezne krovne organizacije.
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija,
kulturni dogodek).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji projektnega poziva
Vloge na projektni poziv PP-2009 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so kulturna društva in njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo
kulturne projekte s področja tega poziva (to
dokažejo z izpiskom AJPES – Agencije RS
za javno pravne evidence in storitve – glej
http://www.ajpes.si/prs/), ali krovne organizacije slovenskih kulturnih društev in skupin
iz zamejstva, ki izvajajo kulturne projekte
z razpisnega področja (to dokažejo z ustreznim potrdilom države, kjer delujejo);
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in enot javnosti in medijem (to dokažejo s podpisano izjavo o javni dostopnosti projekta, če bo sofinanciran iz javnih
sredstev);
– so v primeru, da so bile pogodbena
stranka JSKD v letu 2008, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo).
Popolne vloge na projektni poziv
PP-2009 morajo vsebovati naslednje izpolnjene obrazce, izjave in priloge:

Obrazec A:
Obrazec A/1:

podatki o izvajalcu
opis dosedanjega
delovanja
Obrazec B:
prijava projekta – podatki
o projektu
Obrazec B/1:
podrobnejša utemeljitev
projekta
Obrazec Izjava: izjave
Obvezna priloga: kopija izpiska AJPES
oziroma ustreznega
potrdila druge države.
Vloga mora biti napisana čitljivo, v slovenskem jeziku, predložena na ustreznih
obrazcih in opremljena s podpisi ter žigi
izvajalca. K vlogi je potrebno predložiti zahtevane obvezne priloge.
Predlagatelj je dolžan v vlogi navesti vse
podatke, s katerimi utemeljuje izpolnjevanje
splošnih in posebnih kriterijev projektnega
poziva PP-2009.
8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva
Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku,
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka poziva PP-2009
oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem
roku ali jih ni vložila upravičena oseba pa tudi
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji PP-2009
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza kriterijem tega poziva, če:
– trajneje, vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg
redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru (v zadnjih treh letih je sodeloval na regijskih ali državnih prireditvah) in/ali
v mednarodni javnosti.
Predlagani projekt ustreza kriterijem tega
poziva, če:
– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– resorno ne spada na druga področja,
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– je nekomercialen; člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;
– je izviren, aktualen in ustvarjalen;
– ima jasno in kvalitetno vsebinsko in
oblikovno zasnovo;
– uresničuje cilje, ki so pomembni v regijskem, nacionalnem ali mednarodnem merilu;
– je dostopen javnosti in utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno
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prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni
manjši od 10% in ni večji od 50% vseh
predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji
od 250 EUR ali višji od 2.000 EUR;
– ima uravnoteženo in realno finančno
konstrukcijo (prihodki = odhodki; je izvedljiv
glede na razpoložljive vire);
– bo v celoti izveden v letu 2009.
Prijavljeni projekt ne ustreza kriterijem
tega poziva, če je:
– redna letna dejavnost kulturnega društva;
– jubilejna slavnost ali jubilejna razstava,
razen če gre za zelo pomembno okroglo
obletnico in za pomembne novosti v pristopu in programu prireditve);
– novoletna ali božična prireditev;
– projekt ob krajevnem ali državnem
prazniku (proslava slovenskega kulturnega
praznika …);
– projekt ali program na prireditvi, ki ima
pretežno zabavno družabni značaj (npr. turistična ali narodnozabavna prireditev ali
veselica …);
– projekt brez lastne produkcije (festival,
seminar …), razen če je bistvenega pomena
za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost;
– projekt, ki po zahtevnosti ne ustreza
izvajalskim zmožnostim predlagatelja;
– mednarodni projekt, ki ne vključuje vsaj
štiri države;
– gostovanje po Sloveniji;
– gostovanje v tujini, razen če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost;
– promocija projekta ali društva;
– šolanje ali večletna izobraževalna oblika, razen če gre za pomemben prispevek
k dvigu kvalitete društvene ustvarjalnosti;
– projekt, pri katerem izobraževanja ne
izvajajo ustrezno usposobljeni mentorji;
– publikacija, ki ni povezana z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev in njihovih zvez;
– izdaja koledarja, razglednic, jubilejnega zbornika, razen če gre za pomembne
novosti v pristopu in programu projekta;
– izdaja nosilcev zvoka in/ali slike, razen
če gre za produkcijo vrhunske zasedbe z izvirnim programom;
– postavitev in oblikovanje spletne strani
ter izvedba spletnih delavnic in natečajev.
10. Posebni kriteriji veljajo za večzvrstno
dejavnost in za posebej navedene dejavnosti
Prijavljeni projekt ne ustreza kriterijem
tega poziva, če:
gledališka dejavnost
– nima kvalitetnega avtorskega pristopa
in predvidene postprodukcije;
folklorna dejavnost
– ne temelji na ohranjanju ali poustvarjanju ljudske glasbe in plesa;
etno dejavnost
– vsebinska zasnova ne vsebuje ljudske
glasbe;
– gre za tradicionalno prireditev, ki ne
prinaša bistvenih novosti v poustvarjanju
dediščine;
– ne temelji na raziskavi in interpretaciji
virov, narejenih posebej za prijavljeni projekt;
plesna dejavnost
– gre za šolsko produkcijo;
– gre za seminar za mažorete, ki poleg
mažoretne in twirling specifike ne vključuje
plesne tehnike;
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likovna dejavnost
– gre za razstavo posameznega avtorja,
pregledno letno razstavo društva;
– gre za ex-tempore, likovno srečanje
ali natečaj (z nagradami in odkupi) ali likovno kolonijo (če morajo udeleženci prepustiti
dela organizatorju) brez prepoznavne vsebinske zasnove;
literarna dejavnost
– gre za samostojno knjigo posameznega ustvarjalca;
– gre za šolsko ali novinarsko literarno
glasilo;
– gre za literarni časopis ali revijo, ki
nima izdane vsaj ene številke;
– gre za literarni natečaj;
vokalna in instrumentalna glasba
– v netematskem koncertnem programu
ne vsebuje vsaj tretjinskega deleža domače
ustvarjalnosti.
11. Uporaba kriterijev: projekte bodo presojale strokovno programske komisije na
podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge) in za sofinanciranje predlagale tiste
projekte, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti poslana ali dostavljena
na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp. 1699, 1000 Ljub
ljana, in to do 16. 2. 2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena: na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj –
Prijava na poziv PP-2009«, na zadnji strani
ovitka pa mora biti naveden vlagatelj (naziv
in poštni naslov sedeža).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka vloga oddana posebej
in mora vsebovati vse predpisane obrazce
in priloge!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega
poziva PP-2009.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– mag. Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-502,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/24-10-508.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 10. do 12. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije projektnega poziva: dokumentacija projektnega
poziva je dostopna na domači strani JSKD
www.jskd.si. Predlagatelji pa jo lahko v roku
poziva dvignejo tudi na območnih izpostavah JSKD in na sedežu JSKD (Štefanova
5, 1000 Ljubljana) vsak delovni dan od 9.
do 13. ure.
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na projektni poziv PP-2009, bo potekala v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa ter v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja, po vrstnem redu prispetja
predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil praviloma v tridesetih dneh po
odločitvi strokovno programske komisije.
Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti

Št. 2356-04/2008
Ob-1094/09
Republika Slovenija, Urad Vlade RS za
komuniciranje, Gregorčičeva 25, kot prodajalec, objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo vozila
I. Predmet prodaje: osebno vozilo Renault Laguna 1.8, reg. št.: LJ 77-44S, letnik
2001, inventarna številka 1518120075,
103.500 prevoženih km, št. ohišja:
VF1BG0B0525428557, 1783 ccm, 089 kW.
Vozilo je bilo redno vzdrževano in servisirano. Izklicna (najnižja) cena predmetne
prodaje je 4.000,00 EUR.
II. Zakonska podlaga za razpolaganje:
ponovna prodaja osebnega vozila se izvaja
na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in določbe prve alinee
32. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07).
V skladu s prvim odstavkom 14. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
je bilo osebno vozilo vključeno v Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem
države.
III. Vozilo se prodaja po načelu »videno
kupljeno«.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% ponujene
cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR
proračuna št.: 01100-6300109972, sklic:
18 15180-2010003-00000008 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),
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnine, ki je predmet ponudbe,
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– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru
pravne osebe se izjava podpiše s strani
zakonitega zastopnika in z žigom.
e) Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe in je določen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do dne 23. 1.
2009, do 12. ure, na naslov: Republika Slovenija, Urad Vlade RS za komuniciranje,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, pod oznako »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za
prodajo vozila«.
Ponudbe lahko oddate priporočeno po
pošti ali osebno na naslov prodajalca: med
tednom od 9. do 15.30, razen ob petkih od
9. do 14.30. Upoštevane bodo le ponudbe,
ki bodo pred potekom navedenega roka prispele na naslov prodajalca.
Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 28. 2. 2009.
VI. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo
kupnino. Prodajalec si pridržuje tudi pravico,
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako
lahko predstojnik prodajalca ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega
poziva k podpisu pogodbe.
IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilih na
naslovu: Urad Vlade RS za komuniciranje,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Zvone
Berlot (tel. 01/478-26-25; e-naslov: zvone.berlot@gov.si). Ogled vozila je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Št. 478-0050/2008-3
Ob-1003/09
Občina Divača, Kolodvorska 3a, Divača,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), sprejetega
Letnega programa o razpolaganju za leto
2008 (Uradni list RS, št. 18/08) in Sklepa
župana Občine Divača št. Ž-20/2008 od dne
7. 11. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Divača
1. Nepremičnina – parcele:
parc. št. 735/17, k.o. Divača, v izmeri
816,00 m2;
parc. št. 735/16, k.o. Divača, v izmeri
904,00 m2;
parc. št. 735/15, k.o. Divača, v izmeri
1.077,00 m2;
parc. št. 735/14, k.o. Divača, v skupni
izmeri 829,00 m2;
parc. št. 735/13, k.o. Divača, v izmeri
776,00 m2;
parc. št. 735/12, k.o. Divača, v izmeri
710,00 m2;
parc. št. 735/11, k.o. Divača, v izmeri
896,00 m2;

parc. št. 735/10, k.o. Divača, v izmeri
583,00 m2;
parc. št. 735/9, k.o. Divača, v izmeri
641,00 m2;
parc. št. 735/8, k.o. Divača, v izmeri
571,00 m2;
parc. št. 735/7, k.o. Divača, v izmeri
664,00 m2;
parc. št. 735/6, k.o. Divača, v izmeri
315,00 m2;
parc. št. 735/5, k.o. Divača, v izmeri
509,00 m2;
parc. št. 735/4, k.o. Divača, v izmeri
536,00 m2;
parc. št. 735/3, k.o. Divača, v izmeri
894,00 m2;
parc. št. 735/2, k.o. Divača, v izmeri
526,00 m2;
parc. št. 735/1, k.o. Divača, v izmeri
2.381,00 m2;
parc. št. 726/1, k.o. Divača, v izmeri
12.164,00 m2;
parc. št. 726/2, k.o. Divača, v izmeri
1.077,00 m2;
parc. št. 726/3, k.o. Divača, v izmeri
811,00 m2;
parc. št. 726/4, k.o. Divača, v izmeri
255,00 m2;
parc. št. 726/5, k.o. Divača, v izmeri
953,00 m2;
parc. št. 726/6, k.o. Divača, v izmeri
807,00 m2;
parc. št. 726/7, k.o. Divača, v izmeri
648,00 m2;
parc. št. 727, k.o. Divača, v izmeri
1.111,00 m2;
parc. št. 728, k.o. Divača, v izmeri
471,00 m2;
parc. št. 552/321, k.o. Divača, v izmeri
2.216,00 m2;
parc. št. 552/322, k.o. Divača, v izmeri
824,00 m2.
Skupni znesek vseh nepremičnin pod št.
1. znaša 2.937.060 € (84,00 EUR/m2) brez
DDV.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa pod točko št. 1, se prodajajo kot zaključena celota. Ponudbe, ki se bodo nanašale
le na posamezne parcele iz tega razpisa, se
ne bodo upoštevale in bodo kot nepopolne
zavrnjene.
3. Nepremičnine, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb niso komunalno opremljene. Komunalni prispevek bo odmerjen
z odločbo, z investitorjem pa bo sklenjena pogodba o opremljanju za komunalno
opremljanje navedenega zemljišča v skladu
z določili ZPNačrt.
4. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
idejno zasnovo in program z opisano nameravano gradnjo. Idejna zasnova in program
mora v svoji osnovi temeljiti na socialnih
programih (dom za starejše občane, socialna stanovanja, varovana stanovanja, stanovanja za mlade družine ipd.)
5. Izklicna cena nepremičnin pod točko
1. je izračunana na dan 31. 8. 2008 in znaša
84,00 €/m2.
6. V ceno zemljišča ni vključen davek na
dodano vrednost (DDV) oziroma davek na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
7. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
8. Rok plačila kupnine: najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Diva-
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ča obdrži vplačano varščino. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
9. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
10. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo pravočasne. Ponudba se bo štela
za pravočasno, če bo prispela do vključno
ponedeljka, 9. 2. 2009, do 12. ure. Ponudbe
se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb –
prodaja nepremičnin 1«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek,
– rok veljavnosti ponudbe je štiri mesece
po roku za oddajo ponudb,
– ponujena cena brez DDV, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– idejno zasnovo oziroma program, iz
katerega bo razvidna namen gradnje, ki se
nanaša na socialne programe kot je opisano
v 4. točki tega razpisa,
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega TRR),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije
izločeni iz postopka.
12. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene stavbnega zemljišča brez DDV, ki je za
nepremičnine pod št. 1 navedena v zadnjem
odstavku 1. točke tega razpisa, katera mora
biti nakazana na podračun proračuna Občine Divača, številka: 01219-0100006052,
obvezni sklic na številko 00-4780050, voden
pri UJP Koper. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih
dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine.
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13. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 11. točke javnega
razpisa.
14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika ponudbe po preteku roka
za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.
15. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v roku treh dni po roku za oddajo
ponudb.
Merili za izbiro najugodnejšega ponudnika sta:
– ponujena cena brez pripadajočega
DDV (70 točk),
– idejna zasnova (30 točk).
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran
ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje
in dosegel najvišje število točk. Točke se
bodo računale po naslednji formuli:

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

ID u 30
ID max
va

Tid

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

T

Tp  Tid

T – vse dobljene točke
70:30 – razmerje med ponujeno ceno in
idejno zasnovo
16. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev prodajalca je dokončna.
17. Občina Divača lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
18. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
19. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
20. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev ter
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča. Stroške pravnega pregleda,
sestave kupoprodajne pogodbe in cenitve
zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na
2.000,00 €.
21. Občina Divača si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in
služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
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22. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07).
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
tel. 05/731-09-30, pri direktorju občinske
uprave, po predhodnem dogovoru v času
uradnih ur.
Občina Divača
Št. 478-0051/2008-3
Ob-1004/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07),
sprejetega Letnega programa o razpolaganju za leto 2008 (Uradni list RS, št.
18/08) in Sklepa župana Občine Divača
št. Ž-20/2008 od dne 7. 11. 2008, Občina
Divača razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
II. Predmet prodaje:
1. parcela številka 1079, k.o. Divača,
travnik v izmeri 2.070 m2.
Izhodiščna cena znaša 81,00 €/m2, skupna vrednost 167.670,00 €.
2. Parcela številka 1087/1, k.o. Divača,
travnik v izmeri 3.552 m2.
Izhodiščna cena znaša 81,00 €/m2, skupna vrednost 287.712,00 €.
3. Parcela številka 552/315, k.o. Divača, gozd v izmeri 12.565 m2.
Izhodiščna cena znaša 95 €/m2, skupna
vrednost 1.193.675,00 €.
Vsa zemljišča so komunalno neopremljena.
III. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena.
Na parcelah 1079 in 1087/1, k.o. Divača
je predvidena gradnja bencinske črpalke.
IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja
ponudb:
1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati v zvezi z zemljiščem kasnejših reklamacij.
2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin. Izhodiščna cena
predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih
davčnih dajatev in drugih ostalih stroškov.
Predpisane davčne dajatve, stroški cenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo
na sklenitev pravnega posla, bremenijo
kupca.
Stroške pravnega pregleda, sestave kupoprodajne pogodbe, cenitve zemljišča prodajalec ocenjuje pavšalno na
1.000,00 € na nepremičnino
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052, sklic
00 4780051, voden pri UJP Koper. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru.

4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki
je vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene.
5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv kupca in
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin za katero daje
ponudbo (vsaj parcelna številka),
– ponujena cena,
– fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe),
– matično in davčno številko ponudnika,
– pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki: priglasitveni list
pristojnega davčnega organa,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika:
– potrdilo o plačanih davkih (velja za
fizične osebe – tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za
slovenske pravne osebe kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
TRR);
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije,
izločeni iz postopka.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do vključno ponedeljka,
9. 2. 2009, do 12. ure. Ponudbe se oddajo
v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po
pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne
odpiraj! Javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnin 2«.
8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem
roku se smatra, da je odstopil od sklenitve
pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Divača. V takem primeru
prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora
biti opravljena najkasneje v desetih dneh
po podpisu kupoprodajne pogodbe.
9. Najugodnejši ponudnik mora plačati
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača št. 01219-0100006052,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sklic 28 75183-7200013-00000105, voden
pri UJP Koper. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri direktorju
občinske uprave, po predhodnem dogovoru,
v času uradnih ur.
Občina Divača
Št. 3528-02/2007
Ob-1042/09
Na podlagi 19. in 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), 7. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05,
65/07, 75/08) ter na podlagi Posamičnega
programa razpolaganja št. 3528-02/2007, ki
ga je sprejel župan Občine Črnomelj, Andrej
Fabjan, dne 8. 1. 2009, objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št.:
5880254, ID za DDV: SI 83111697.
2. Predmet prodaje
Prodaja prostorov v stavbi z identifikacijsko številko 112.ES na naslovu Vinica 3,
8344 Vinica, stoječa na zemljišču parc. št.
549/10, k.o. Vinica, vpisana v vl. št. 708, k.o.
Vinica, in sicer:
A) a) prodaja posameznega dela stavbe
v 1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/5,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 5.E – nestanovanjska raba v izmeri 17,11 m2,
b) prodaja posameznega dela stavbe
v 1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/6,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 6.E – nestanovanjska raba v izmeri 24,71 m2,
c) prodaja posameznega dela stavbe v 1.
etaži, vpisanega v podvložku št. 708/7, k.o.
Vinica, identifikacijska številka 7.E – nestanovanjska raba v izmeri 5,23 m2,
d) prodaja posameznega dela stavbe
v 1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/10,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 10.E –
nestanovanjska raba v izmeri 21,83 m2,
e) prodaja posameznega dela stavbe
v 2. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/11,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 11.E, nestanovanjska raba v izmeri 26,42 m2.
Pri posameznem delu stavbe pod točko Ad) Občina Črnomelj prodaja svoj solastniški delež v višini ½. Solastniški delež
se odproda pod pogojem, da kupec kupi
vse nepremičnine pod točko A) kot celoto.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika ima solastnik pri prodaji predkupno
pravico. Solastniški delež na skupnih delih
znaša 744/10000 – in.
B) a) prodaja posameznega dela stavbe
v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/14,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 14.E –
nestanovanjska raba v izmeri 20,45 m2,

b) prodaja posameznega dela stavbe
v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/15,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 15.E –
nestanovanjska raba v izmeri 37,36 m2,
c) prodaja posameznega dela stavbe
v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/16,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 16. E –
nestanovanjska raba v izmeri 27,04 m2,
d) prodaja posameznega dela stavbe
v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/17,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 22.E –
nestanovanjska raba v izmeri 1,86 m2,
e) prodaja posameznega dela stavbe
v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/18,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 23.E –
nestanovanjska raba v izmeri 2,51 m2,
f) prodaja posameznega dela stavbe v 3.
etaži, vpisanega v podvložku št. 708/19,
k.o. Vinica, identifikacijska številka 24.E –
nestanovanjska raba v izmeri 8,24 m2.
Nepremičnine pod točko B) se odprodajo
vse skupaj kot celota. Solastniški delež na
skupnih delih znaša 858/10000 – in.
3. Izhodiščna cena za nepremičnine znaša:
pod A) 9.385,00 EUR,
pod B) 19.615,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno.
Nepremičnine se odprodajo po načelu
»videno – kupljeno«. Vsak sodelujoči na
javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti
znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje in iz navedenega naslova
napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih
koli odškodninski zahtevkov.
V postopku javnega zbiranja ponudb se
bo najprej ugotovil najugodnejši ponudnik.
Kolikor najugodnejši ponudnik ne bo solastnik nepremičnine pod točko Ad), se nepremičnine po ponudbeni ceni najugodnejšega
ponudnika ponudijo solastniku v odkup. Če
solastnik ne bo uveljavljal predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev prodajne
pogodbe nadaljeval z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnin je v času razpisa možen po predhodni najavi.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali
v drugi državi članici EU, fizične osebe, ki
so državljani RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS oziroma drugi državi
članici EU ter tujci, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor RS.
6. Rok in način oddaje ponudbe
Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti
na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni
Občine Črnomelj. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Pisne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici
dostaviti do vključno 2. 2. 2009, do 12. ure.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom
občine vidno (poudarjeno) navedeno:
– za nepremičnine pod točko A) Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnin pod A!
– za nepremičnine pod točko B) Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnin pod B!
7. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
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– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb,
– ponujeno ceno, pri čemer ponujena
cena (brez davščin), ne sme biti nižja od
izhodiščne cene,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– original dokazilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec prodajne pogodbe (po
razpisni dokumentaciji).
8. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe vplačati varščino v višini
10% izhodiščne vrednosti nepremičnin. Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR
Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850,
sklic: 00 3528-02-2007. Potrdilo oziroma
kopijo potrdila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana
le ponudba z dokazilom o plačani varščini.
Plačana varščina bo, po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino,
neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino
nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da
bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je
enaka izhodiščni ceni.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Črnomelj, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. Župan občine odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim
ponudnikom.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj
– v nadaljevanju: Komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno
določi ceno, ki so jo v ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
10. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črnomelj sklenila prodajno pogodbo
v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice.
Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, lahko Občina
Črnomelj podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
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njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino,
prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega
najugodnejšega ponudnika.
11. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati Občini Črnomelj v roku 8 dni
od izstavitve računa s strani Občine Črnomelj. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno
v kupnino v prodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Črnomelj ima v tem primeru pravico
obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik
plačal v postopku zbiranja ponudb. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite
zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila
kupnine do dne plačila.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Vknjižbo
lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo
izvedena po plačilu celotne kupnine bo predlagal prodajalec. Zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca
bo s strani prodajalca izstavljeno po plačilu
celotne kupnine.
12. Stroške overitve zemljiškoknjižnega
dovolila krije prodajalec. Davek na promet
z nepremičninami, stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo in morebitne
druge stroške, povezane z realizacijo pravnega posla krije kupec.
13. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne
cene, ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne vendar nepopolne ponudbe,
Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.
Komisija prav tako izloči ponudbe s pogoji,
ki so v nasprotju s tem razpisom in ponudbe,
za katere ne bo vplačana varščina.
14. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb.
15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
2. 2. 2009, ob 13. uri, na sedežu Občine
Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
17. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb za prodajo ne zavezuje prodajalca,
da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo po tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje,
pri čemer se ponudnikom brezobrestno
povrne že plačana varščina. Ponudnikom
se v tem primeru povrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
18. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj. Kontaktni osebi: Slavica Novak
Janžekovič (tel. 07/30-61-108) in Katarina
Plut (tel. 07/30-61-109).
Občina Črnomelj
Ob-1093/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Za-
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kona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji od
dne 9. 1. 2009 do dne 30. 1. 2009.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Poslovni prostori:
1. Plečnikov podhod
Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 43,00 m2, ki je v III. gradbeni fazi.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec januar 2009 znaša
5,01 EUR/m2, kar znaša 215,43 €/mesec.
Oddajamo poslovni prostor št. K02, površine 41,00 m2, ki je v III. gradbeni fazi.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec januar 2009 znaša
5,01 EUR/m2, kar znaša 205,41 €/mesec.
V poslovnih prostorih se dopušča dejavnosti trgovina z neživili, storitvena dejavnost
in dejavnosti, ki se lahko klasificirajo kot
gostinska dejavnost ali trgovina z živili kot
so pekarna (dogrevanje in prodaja zmrznjenih izdelkov), kavarna (pitje stoje, prodaja
za sabo), čokoladnica (prodaja čokolad in
piškotov, kuhanje vroče čokolade, kakava),
prodajalna sendvičev (dogrevanje in izdelava sendvičev, izdelava solat ...), prodajalna
naravnih sadnih sokov (za sabo, lahko tudi
skupaj s prodajo sadja).
Posebni pogoji
Posebni pogoji pri najemu poslovnih prostorov v Plečnikovem podhodu:
Lokala nimata gradbenega in uporabnega dovoljenja. Pridobiti ga bo moral najemnik, na osnovi projekta za gradbeno dovoljenje, ki ga izdela skupina KD ProstoRož,
Rimska 22, Ljubljana, odgovorni projektant:
Tomaž Čeligoj.
Poslovni prostor je najemnik dolžan
usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v šestih mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo
bremenijo najemnika samega, zato bo moral
podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev.
Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v šestih mesecih od dneva
prevzema poslovnega prostora. Najemnik je
oproščen plačevanja najemnine do pričetka
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo šestih mesecev
od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne
stroške pridobiti vsa dovoljenja (gradbeno
dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki jo
bo opravljal v poslovnem prostoru.
Prostore mora najemnik usposobiti za
opravljanje predvidene dejavnosti na lastne
stroške v skladu s projektno dokumentacijo,
ki jo izdela skupina KD ProstoRož, Rimska
22, Ljubljana, odgovorni projektant: Tomaž
Čeligoj.
2. Podhod Ajdovščina 1
Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 26,93 m2, za trgovino z neživili in
storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
januar 2009 znaša 5,00 EUR/m2, kar znaša
134,65 €/mesec.

3. Hribarjevo nabrežje (Makalonca)
Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 121,60 m2 za trgovino z živili skupaj
z gostinsko dejavnostjo (kavarna). Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor št. K01 za mesec januar znaša
12,00 EUR/m2.
Skupna izhodiščna mesečna najemnina
za poslovni prostor znaša 1.459,92 €/mesec.
Poslovni prostor je najemnik dolžan
usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v devetih mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato
bo moral podati pisno izjavo, da se odreka
morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v devetih
mesecih od dneva prevzema poslovnega
prostora. Najemnik je oproščen plačevanja
najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ
za dobo devetih mesecev od zapisniškega
prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa
dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje),
ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za
opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal
v poslovnem prostoru.
Posebni pogoji:
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
Vsi ponudniki, ki bodo oddali popolno
vlogo, bodo naknadno povabljeni k predstavitvi programa, ki naj bi ga izvajali v poslovnem prostoru.
Najemnik bo moral omogočiti prost dostop do pristana na Ljubljanici.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra,
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika,
3 – pravne osebe (razen neposredni
proračunski uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih
dni vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
– fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na
banki preko katere vodijo plačilni promet
za zadnje 3 mesece,
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4 – vsi ponudniki (razen neposredni
proračunski uporabniki) morajo predložiti
original bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih
najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne
občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič
v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12.
ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12.
ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do
12. ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj
do 30. 1. 2010,
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka,
izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo
(zakoniti zastopnik, ki je porok prej naštetih
pravnih subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista ter fotokopijo
obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega računa),
6 – fizične osebe predložijo potrdilo
o državljanstvu RS in stalnem prebivališču v RS,
7 – neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki
oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih
finančnih sredstvih v proračunu za plačilo
najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo,
8 – izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine,
9 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 30. 1. 2010.
III. Pogoji najema:
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške,
za katere se stranki dogovorita z najemno
pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV
za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oziroma najkasneje do 25. v mesecu
za tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok
za oddajo ponudbe
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Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za ravnanje z nepremičninami, AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno
oznako na ovojnici »Ponudba za najem
poslovnih prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ____ «. Na zadnji strani
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv
in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
dne 30. 1. 2009. Ponudbe bodo po preteku
razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene ter se
jih ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno
določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavit začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal
najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem
obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa
od svoje ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
5. 2. 2009 ob 13. uri, na naslovu: AdamičLundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 30. 1. 2010.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic, v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in
od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in
od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure
ali po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
20. 1. 2009

Ura

Lokacija

9:00

Hribarjevo nabrežje (Makalonca)

10:00
10:45

Plačnikov podhod
Podhod Ajdovščina 1
Mestna občina Ljubljana
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Ob-1067/09
LPP d.o.o. na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem notranjih oglasnih površin
v avtobusih mestnega potniškega
prometa LPP d.o.o.
1. Najemodajalec: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana.
2. Predmet najema so notranje oglasne
površine v avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o., ki jih ta namenja
za izvajanje oglasne dejavnosti skladno
s Pravilnikom o merilih za določitev lokacij
in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list
RS, št. 72/08) in Splošnimi pogoji za oddajo
oglasnih površin na avtobusih LPP v najem.
Predmet javnega zbiranja ponudb je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
– Sklop št. 1: Oddaja notranjih oglasnih
površin v 77 avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o. za namen klasičnega
oglaševanja.
– Sklop št. 2: Oddaja notranjih oglasnih
površin v 128 avtobusih mestnega potniškega prometa za namen multimedijskega
oglaševanja in informiranja.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa hkrati.
3. Najemodajalec bo z izbranim najemnikom za posamezni sklop sklenil najemno
pogodbo za obdobje 5 let.
4. Obvezno je potrebno ponudbi priložiti
originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3.700,00 EUR za sklop št. 1 in
7.500 EUR za sklop št. 2, ki jo/ju LPP d.o.o.
zadrži do dokončne izbire ponudnika za posamezni sklop 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 za posamezni sklop
mora skleniti najemno pogodbo najkasneje
v roku 8 dni po prejemu odločitve o izbiri.
Če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo
pred zaključkom postopka izbire ali če v ponudbi navede lažne ali zavajajoče podatke
ali če zavrne sklenitev pogodbe v skladu
z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v skladu z določbami navodil ponudnikom,
lahko LPP d.o.o. unovči bančno garancijo za
resnost ponudbe.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu najema in dokumentacijo na sedežu LPP d.o.o.,
Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu,
tel. 01/58-22-500. Dokumentacija je dostopna tudi na spletnem naslovu www.lpp.si
(zavihek javno zbiranje ponudb).
6. Pogoji sodelovanja:
a) V postopku javnega zbiranja ponudb
lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov
(skupna ponudba).
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu z dokumentacijo in
na obrazcih dokumentacije:
1. Podatki o ponudniku/podizvajalcu/soizvajalcu
2. Ponudba (za sklop št. 1)
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3. Ponudba (za sklop št. 2)
4. Izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev dokumentacije in vseh naknadnih
sprememb in dopolnitev dokumentacije do
roka za odpiranje ponudb
5. Izjava ponudnika, da so v ponudbi
navedeni podatki resnični in nezavajajoči
6. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, s katero
ponudnik za čas trajanja pogodbe jamči, da
bo za potrebe LPP d.o.o., Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. oziroma Mestne občine
Ljubljana brezplačno zagotavljal multimedijsko oglaševanje in informiranje v časovno
enakomerno razporejenih intervalih med 6.
in 18. uro v skupnem trajanju najmanj 30
minut dnevno na vsakem vozilu (za sklop
št. 2).
7. Potrdilo sodišča o registraciji, ki na
dan, določen za predložitev ponudb, ni starejše od 2 mesecev.
8. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
9. Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
10. Potrdilo pristojnega davčnega urada, ki izkazuje, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila in ki ne
sme biti starejši od 30 dni na dan, določen
za predložitev ponudbe.
11. BON-1 oziroma BON-1/SP, s katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega računa in ki
ne sme biti starejši od 30 dni na dan, določen za predložitev ponudbe.
12. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo
pri nameščanju oglasnih sporočil uporabljal
takšno tehnično opremo, s katero ne bo
poškodoval ostale opreme avtobusov, ter
da bo kril vse morebitne stroške odpravljanja škode, ki bi jo povzročili sam ali njegovi
podizvajalci/soizvajalci med nameščanjem
ali odstranjevanjem oglasnih sporočil (za
sklop št. 1).
13. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:
– bo za oglaševanje uporabljal izključno takšne multimedijske sisteme, za katere
proizvajalci le-teh dovoljujejo oziroma predvidevajo uporabo v avtobusih,
– bo kril vse morebitne stroške odpravljanja škode, ki bi jo povzročil sam ali
njegovi podizvajalci/soizvajalci med nameščanjem, vzdrževanjem, delovanjem ali
odstranjevanjem opreme za multimedijsko
oglaševanje,
– bo pripravil vso potrebno tehnično in
ostalo dokumentacijo, za potrebe pregleda
ustreznosti homologacijskim predpisom,
– bo kril stroške montaže in demontaže multimedijskih sistemov, ki jih bo opravil Sektor Delavnice skladno medsebojno
dogovorjenemu obsegu del po veljavnem
ceniku Sektorja Delavnice,
– bo kril vse stroške, vezane na morebitno posamično odobritev vozila zaradi
naknadne vgradnje sistema multimedijskega oglaševanja,
– bo kril vse stroške za odpravo napak na avtobusu, ki jih bo ugotovil oziroma

potrdil pooblaščen servis za posamezen tip
avtobusa kot posledico montaže, vzdrževanja, uporabe ali demontaže uporabljenih
multimedijskih sistemov (za sklop št. 2).
14. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3.700,00 EUR z vsebino, ki
je določena z vzorcem bančne garancije za
resnost ponudbe, določenim s to dokumentacijo (za sklop št. 1).
15. Izjava banke, da bo v primeru,
da bo ponudnik izbran, temu izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in kritje škode na vozilih v višini 7.500,00 EUR z vsebino, ki je določena
z vzorcem bančne garancije, določenim s to
dokumentacijo (za sklop št. 1).
16. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 7.500,00 EUR z vsebino, ki
je določena z vzorcem bančne garancije za
resnost ponudbe, določenim s to dokumentacijo (za sklop št. 2).
17. Izjava banke, da bo v primeru,
da bo ponudnik izbran, temu izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na vozilih v višini
30.000,00 EUR z vsebino, ki je določena
z vzorcem bančne garancije, določenim s to
dokumentacijo (za sklop št. 2).
18. Pravni akt o skupni izvedbi predmeta javnega zbiranja ponudb.
č) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja skupna cena, v skladu z merilom cena, za posamezen sklop.
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.
Merilo cena za sklop št. 1: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja
skupna cena za mesečni najem vseh razpoložljivih oglasnih površin, ki so predmet
tega sklopa. Skupna ponudbena cena je
ponujena mesečna najemnina za vse razpoložljive oglasne površine, namenjenih za
klasično oglaševanje. Ponujena mesečna
najemnina brez davka na dodano vrednost
ne sme biti nižja od 40,00 EUR brez DDV za
enojni avtobus in 65,00 EUR brez DDV za
zgibni avtobus.
Merilo cena za sklop št. 2: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja
skupna cena za mesečni najem vseh notranjih površin za namen multimedijskega
oglaševanja in informiranja, ki so predmet
tega sklopa. Skupna ponudbena cena je
ponujena mesečna najemnina za celotno
število avtobusov, namenjenih za multimedijsko oglaševanje in informiranje. Ponujena
mesečna najemnina brez davka na dodano
vrednost ne sme biti nižja od 80,00 EUR
brez DDV za enojni avtobus in 100,00 EUR
brez DDV za zgibni avtobus.
7. Račun izstavi najemodajalec do 5.
v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je
10 dni od dneva izstavitve računa. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element
pogodbe. V primeru zamude s plačilom je
najemodajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti.
Najemnik in najemodajalec sta sporazumna, da morebitna občinska taksa za oglaševanje na notranjih oglasnih površinah
v avtobusih mestnega potniškega prometa
na bremeni najemodajalca.
8. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če jo bo LPP d.o.o. prejel najkasneje do torka, dne 3. 2. 2009, do 10. ure.
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9. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v torek, dne 3. 2. 2009, ob 12. uri,
na sedežu LPP d.o.o., Celovška cesta 160,
soba št. 507.
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 za posamezni sklop z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. LPP
d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek
vse do sklenitve posamezne najemne pogodbe, pri čemer ponudniki niso upravičeni do
nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so jih imeli s prevzemom dokumentacije, če so jim ti nastali.
LPP d.o.o.
Ob-1110/09
Na podlagi 49. člena Statuta FIŠ (Ur.
l. RS, št. 117/08) objavlja dekan Fakultete
za informacijske študije v Novem mestu (v
nadaljevanju: fakultete)
javni poziv
za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za enega člana predstavnika
delodajalcev v Upravni odbor Fakultete
za informacijske študije v Novem mestu
1. Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v 49. členu določa,
da je upravni odbor organ upravljanja FIŠ.
Predstavnika delodajalcev imenuje dekan
fakultete v soglasju z ustanoviteljem izmed
kandidatov, ki jih preko javnega poziva predlagajo gospodarska interesna združenja in
zbornice.
2. Na podlagi posredovanih predlogov
kandidatov bo dekan fakultete v soglasju
z ustanoviteljem, Republiko Slovenijo, imenoval predstavnika delodajalcev v Upravni
odbor fakultete.
Upravičeni predlagatelji so:
– gospodarska interesna združenja in
– zbornice.
Iz predloga mora biti razvidno, da je kandidat predlagan kot predstavnik upravičenega predlagatelja.

3. Predlog mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; stalno prebivališče;
naziv organizacije, kjer je zaposlen; delo, ki
ga opravlja; izjavo predlaganega kandidata,
da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
4. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 2 in točko 3, posredujte na naslov:
Fakulteta za informacijske študije v Novem
mestu (kandidati za Upravni odbor), Sevno
13, p.p. 299, 8000 Novo mesto.
Zbiranje predlogov traja do vključno
20. januarja 2009.
Fakultete za informacijske študije
v Novem mestu
Št. 01/09
Ob-1129/09
Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi
Univerze na Primorskem (Uradni list RS,
št. 73/03 in spremembe), drugega odstavka
52. člena Statuta Univerze na Primorskem
(Uradni list RS, št. 73/03 in spremembe) in
20. člena Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem (št. 0221-1/07 z dne
14. 2. 2007) rektor Univerze na Primorskem,
s sedežem na Titovem trgu 4, 6000 Koper,
objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana
Upravnega odbora Univerze na
Primorskem
1. Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem v 9. členu določa, da je Upravni
odbor univerze organ upravljanja in ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri
iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni
delavci in visokošolski sodelavci) in enega
predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
Predstavnika delodajalcev določi univerza prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo
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Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
2. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
(prej Obrtna zbornica Slovenije),
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije (prej Združenje delodajalcev
OGISTTA),
– Združenje managerjev Slovenije in
– Vlada Republike Slovenije.
3. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije predlagatelja. Za
posameznega kandidata mora predlagatelj
predložiti naslednje podatke: ime in priimek,
dan, mesec, leto in kraj rojstva, stopnjo izobrazbe, naziv organizacije, na kateri je zaposlen, delo, ki ga opravlja, stalno prebivališče, izjavo predlaganega kandidata, da
pristaja na kandidaturo in kratko utemeljitev
predloga.
4. Predloge s podatki iz prejšnjih točk
posredujte na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom
»javni poziv za člana UO UP«.
5. Predloge za javni poziv je potrebno
posredovati do vključno 21. januarja 2009.
Univerza na Primorskem
Ob-1092/09
Certa podjetje za upravljanje in investiranje, d.d., Ličarjeva ul. 7, 5282 Cerkno,
na podlagi prvega odstavka 124. člena
v zvezi z drugim odstavkom 117. člena
Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča, da je dne 5. 1. 2009 prejela obvestilo NLB d.d., Ljubljana, o pomembnem
deležu, po katerem je NLB d.d., Ljubljana,
dne 30. 12. 2008 pridobila 200.000 delnic,
z oznako CTCG, izdajatelja Certa podjetje
za upravljanje in investiranje, d.d., Cerkno,
kar predstavlja 8,84% delež glasovalnih
pravic.
Certa d.d.
direktor
Metod Sedej
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2008-2
Ob-10175/08
1. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, 9240 Ljutomer, so
z dnem 10. 12. 2008 vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljutomer pod zaporedno št. 57.
Naziv: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije OŠ Janka
Ribiča Cezanjevci; skrajšano ime SVIZ OŠ
Janka Ribiča Cezanjevci.
Sedež: OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
9240 Ljutomer.
2. Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ Janka
Ribiča Cezanjevci, je 2199661.
3. Posebni stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-5/2008-2
Ob-10250/08
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne
šole Martina Koresa Podlehnik.
– Naziv pravil: Pravila Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole Martina Koresa Podlehnik.
– Ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
– Osnovne šole Martina Koresa Podlehnik.
– Sedež sindikata: Podlehnik 7a, 2286
Podlehnik.
– Kratica sindikata: SVIZ – OŠ Martina
Koresa Podlehnik.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 116.
3. Matična številka sindikata je:
1914944.
Št. 101-57/2008-3
Ob-10471/08
Statut Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije Mestne galerije Ljubljana, Mestni trg 5, Ljubljana,
ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Center na podlagi odločbe št.
101-18/2005-2 z dne 15. 12. 2005, in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 313 z dnem 15. 12. 2005,
se z dnem 31. 12. 2008 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1012/09
Medij: Radio Tartini.
Izdajatelj: Šu&Co d.o.o., Prvomajski trg 3,
6330 Piran, davčna številka: SI71169709.
Ime in priimek fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5
odstotni delež kapitala: Ivo Šuto, Mokrška
51e, Ljubljana; Žiga Šuto, Prvomajski trg
3, Piran; Matija Zajec, Preradovičeva ul. 8,
Ljubljana; Traffic design d.o.o., Velika čolnarska 15, Ljubljana.
Ob-1013/09
Ime medijev: Časopis Vestnik in portal
Panon.si in Pomurje.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2 in 4,
1000 Ljubljana 64,47%, SET – Podjetje za
usposabljanje invalidov d.d., Vevška cesta
52, 1260 Ljubljana - Polje 19,57%, Grafis
psah d.o.o., Pod ježami 3, 1260 Ljubljana
- Polje 9,65% upravljalskih pravic in Skok
d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče 6,31%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Imena članov nadzornega sveta: Boštjan
Jevšek, mag. Branko Pavlin in Nataša Brulc
Šiftar.
Št. 01/2009
Ob-1014/09
Ime izdajatelja: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj
Gradec.
Pravne in fizične osebe z več kot 5%
lastniškim deležem: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana.
Uprava: Danilo Vute, direktor.
Ob-1015/09
Ime medija: Radio Murski val.
Izdajatelj: Radio Murski val, Radijska
družba, d.o.o., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.

Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Intering Holding, svetovanje,
d.o.o., Tivolska cesta 30, Ljubljana, 100%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Dejan
Fujs, direktor.
Ob-1033/09
1. Ime medija: Vaša televizija (VTV).
2. Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova
cesta 10, Velenje.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče
oseb, ki imajo več kot 5% delež kapitala
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje
– 78,60%,
– Helena Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 21,40%.
4. Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1098/09
Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV
Kranjska Gora.
Lastnik: ATM Elektronik d.o.o. – 100%.
Redno zaposleni dve osebi, ostali po pogodbah.
Direktor zavoda: Tomaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-1099/09
1. Naziv medija: Notranjske novice, izdajanje časopisov, d.o.o.
2. Sedež: Tržaška cesta 148, 1370 Logatec.
3. Matična številka: 1715941.
4. Ime, priimek, stalno bivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj petodstotni delež kapitala ali najmanj pet-odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Nea Invest, poslovne dejavnosti, d.o.o.,
Tržaška cesta 148, 1370 Logatec – 100%.
5. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: Dušan Černigoj.

Ob-1106/09
V skladu z 12. in 64. členom Zakona
o medijih Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo kot založnik revije JavnostThe Public objavlja imena oseb, ki imajo
v njegovem premoženju več kot petodstotni
delež.
Naslednje fizične osebe imajo kot ustanovitelji inštituta vsak po 16,66-odstotni delež:
1. Andrew Calabrese, 287 Campus Box,
Boulder, Colorado 80309-0287, ZDA,
2. Hanno Hardt, Gornji trg 10, 1000 Ljub
ljana, Slovenija,
3. Nick Jankowski, Jacob van Lennepkade t.o. 166, 1054 ZX Amsterdam, Nizozemska,
4. Colin Sparks, 39 Sylthan Avenue, London N225 JA, Velika Britanija,
5. Slavko Splichal, Smrekarjeva 35, 1000
Ljubljana, Slovenija,
6. Michael Traber, 357 Kennington Lane,
London SE11 5QY, Velika Britanija.
Ustanovitelji so tudi člani upravnega odbora inštituta.
Ob-1108/09
Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki
imajo v našem premoženjskem stanju najmanj 5 odstotni delež kapitala ali najmanj 5
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic na dan 31. 12. 2008:
– Territorium d.o.o., Banjavčičeva 22,
10000 Zagreb, Hrvaška,
– Hypo Alpe Adria Banka AG, Alpen Adria
Platz 1, 9020 Klagenfurt, Avstrija.
Nadzorni svet: Bojan Švigelj, Mitja Grum,
Samo Razinger.
Uprava: Blaž de Costa.
Ob-1109/09
Ime medija: ČZD Kmečki glas, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana.
Lastnik: KD Kapital, finančna družba,
d.o.o., Celovška c. 206, Ljubljana, ima 100%
delež v osnovnem kapitalu družbe.
Direktor: Peter Zadel.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 09-020-000015

Ob-1091/09

Rezultat javnega poziva
za ugotovitev pripravljenosti
zainteresiranih izvajalcev upravljanja
s pretvorbo številk v ENUM domene za
potrebe uporabnikov
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je dne 28. 11.
2008 v Uradnem listu RS, št. 112 v skladu
s prvim in drugim odstavkom 73.a člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l.
RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) in
5. členom Splošnega akta o upravljanju pretvorbe številk v ENUM domene številk (Ur.
l. RS, št. 89/08), objavila javni poziv za ugotovitev pripravljenosti zainteresiranih izvajalcev upravljanja s pretvorbo številk v ENUM
domene za potrebe uporabnikov. Agencija
obvešča, da je do izteka roka za ugotovitev
pripravljenosti prejela prijavo enega zainteresiranega izvajalca.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1100/09
Direktor družbe Milavec d.o.o. Ljub
ljana, Vojkova cesta 52, Ljubljana, družba
je vpisana v sodno/poslovni register Ajpes,
z matično številko 5391920000, skladno
z določbo 520. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja naslednja
sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 460.153,00 EUR se zmanjša za znesek
271.239,88 EUR tako, da bo nov osnovni
kapital družbe znašal 188.913,12 EUR.
2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, če soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Milavec d.o.o. Ljubljana
direktor Bruna Milavec

Sklici skupščin
Ob-1010/09
Na podlagi statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v sredo, 18. 2. 2009, na Lapajnetovi
ulici 9, Idrija.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se naslednje spremembe statuta z dne 12. 9. 2007.
1. Prvi člen se dopolni z naslednjimi odstavki:
Namen družbe je združevanje delničarjev (in njihovih pravnih naslednikov), ki so
leta 1992 ustanovili družbo tako, da so
vanjo vložili sredstva, ki so se sprostila iz
naslova neizplačane plače v družbi Kolektor. Iz tega razloga imajo vsi obstoječi delničarji bodisi status aktivnega zaposlenega
delavca ene izmed družb v skupini Kolektor, bodisi status upokojenega ali bivšega
delavca ene od teh družb oziroma pravni
naslednik take osebe.
Glede na to, da je upravljanje z direktno in posredno naložbo družbe v družbo
Kolektor Group in druge povezane družbe skupine bistvena dejavnost družbe, je
ohranjanje obstoječe strukture delničarjev
za družbo temeljnega pomena in iz tega
razloga je za prenos delnic potrebno soglasje družbe.

Za potrebe tega statuta predstavljajo
»družbe skupine Kolektor« naslednje družbe:
– Kolektor Group d.o.o.,
– Kolektor SIKOM d.o.o.,
– Kolektor KFH d.o.o.,
– Ascom d.o.o.
in njihove morebitne pravne naslednice.
2. Četrti člen se spremeni, tako da se
glasi:
Dejavnost družbe je:
70.100 Dejavnost holdingov, ki so povezani z upravljanjem družb
64.990 Drugo finančno posredništvo, razen finančnih holdingov in skrbniških skladov.
3. Tretji odstavek sedmega člena se
spremeni tako, da se glasi:
Nadzorni svet sme odkloniti izdajo soglasja v naslednjih primerih:
– če je pridobitelj delnic oseba, katere
dejavnost je, ali bi utegnila biti konkurenčna
dejavnosti družbe ali z njo povezanih družb
ali oseba, ki je kapitalsko ali upravljavsko
povezana z osebo, katere dejavnost je konkurenčna ali bi utegnila biti konkurenčna
dejavnosti družbe ali z njo povezanih družb,
pri čemer se za konkurenčno šteje tista dejavnost, ki jo opravljajo družbe, opredeljene v četrtem odstavku prvega člena tega
statuta;
– če je pridobitelj delnic oseba, ki ni
obstoječi delničar ali ni zaposlen v družbi,
opredeljeni v četrtem odstavku prvega člena
tega statuta;
4. Deveta alineja štirinajstega člena se
spremeni tako, da se glasi:
– odloča o soglasjih za prenos delnic
izven kroga obstoječih delničarjev in o pravilih prodaje lastnih delnic,
5. Dvaindvajseti člen se spremeni tako,
da se glasi:
Sklic seje nadzornega sveta lahko zahteva direktor ali vsak član nadzornega sveta
z navedbo razlogov za sklic. Seja mora biti
sklicana v roku dveh tednov.
6. Štiriintrideseti člen se spremeni tako,
da se glasi:
Družba oglaša v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan, ko se opravi skupščina,
katerih pisno napoved udeležbe bo družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno.
FOND d.d.
direktorica:
Darja Petrič Florjančič

Ob-1068/09
Spoštovani delničar, vabimo vas, da se
udeležite
8. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško
svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 16. 2.
2009, ob 12. uri, v sejni sobi družbe Helios
Domžale, d.d. na Ljubljanski 110a v Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2008.
IV. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: delničarji se lahko
udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da
najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavijo svojo udeležbo na skupščini na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 13. 2. 2009 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 16. 2. 2009 ob 13. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 8. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., z dne 16. 2. 2009.
K točki II.
Sklep:
V organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Mirnik.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž
Osojnik in Anica Urankar.
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Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni dobiček v višini 108.142,12
EUR se uporabi za naslednje namene:
– razdelitev za dividende 108.051,84
EUR,
– preneseni dobiček 90,28 EUR,
Bruto dividenda na delnico znaša 0,32
EUR.
Dividenda se izplača 2. 3. 2009. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju
skupščine, t.j. 18. 2. 2009.
Kolikor bo, zaradi stanja lastnih delnic, znesek za izplačilo dividend nižji od
108.051,84 EUR, se razlika razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Heldom d.d.
Janez Mirnik
direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 7/2009
Ob-1090/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz
Ljubljane, opr. št. 7/2009 z dne 9. 1. 2009, je
bila nepremičnina – trisobno stanovanje št.
9 v šesti etaži (III. nadstropje), kateremu pripada klet v prvi etaži objekta Celovška 185,
1000 Ljubljana, z ident. št. 1739 –496 – 197,
stanovanjska raba v skupni izmeri 76.94 m2,
na parc. št. 299/2, 323/227, k.o. Zgornja
Šiška, ki je v lasti Ličina Zlate, Cesta dveh
cesarjev 104 Z, 1000 Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 14. 3. 2001, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve v višini 140.000,00
EUR z obrestno mero v višini 3-mesečni
Euribor + 2,55% letno, pri čemer bo dolžnik
vrnil kredit skupaj z obrestmi v 300-mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega
28. dne v mesecu, s končno zapadlostjo
28. 3. 2034 ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v 14. členu
Hipotekarne kreditne pogodbe št. 158219
– 003 z dne 9. 1. 2009, v korist upnice SKB
Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, MŠ: 5026237.
SV 4/2009
Ob-1101/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 4/2009 z dne 12. 1. 2009,
je bilo dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 13, v izmeri 92,00 m2, v pritličju
stanovanjskega objekta na naslovu Župančičeva ulica 12, Kranj, ki stoji na parc. št.
157/1, k.o. Huje, last zastavitelja Matjaža
Mravlje, na podlagi prodajne pogodbe št.
362-010/91-04/1891 z dne 14. 4. 1993, sklenjene med Občino Kranj kot prodajalcem
in Francom Hrovatom kot kupcem, dodatka št. 1 k pogodbi o prodaji stanovanja št.
362-010/91-04/1891, sklenjeni dne 14. 4.
1993, z dne 10. 1. 2008, potrdila MOK o plačani kupnini z dne 10. 12. 2008 in prodajne pogodbe z dne 7. 1. 2009, sklenjene
med Francom Hrovatom kot prodajalcem in
Matjažem Mravljo kot kupcem, zastavljeno
v korist zastavnega upnika Hypo Alpe-AdriaBank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska
cesta 117, matična številka 1319175000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
30.000,00 EUR, z obrestno mero v višini seštevka veljavnega 6-mesečnega Euriborja in
pribitka 2,00% letno, z zapadlostjo zadnjega
obroka 31. 12. 2023 ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz kreditne pogodbe št. 128003.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 218/2008
Os-9760/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 218/2008 z dne
14. 10. 2008, je bil dne 7. 11. 2008 opravljen
v korist upnika RS, Ministrstva za finance,
Davčne uprave RS, Davčni urad Kranj, ki
ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kranju, proti dolžniku Zoranu
Bakiču, Trg Prešernove brigade 8, Kranj,
zaradi izterjave 20.500,24 EUR s pripadki,
rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 9,
na naslovu Trg Prešernove brigade 8, Kranj,
v lasti dolžnika do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 11. 2008

pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 476/07 z dne 10. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje, št. 4, v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Cesta železarjev 17, Jesenice, ki leži na parceli št. 1201/1, vl. št. 962,
k.o. Jesenice, s pripadajočimi skupnimi deli,
prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, stavba 1627, površina
44,38 m2, last dolžnika Vasifa Gluhalića do
1/4, zarubljena v korist upnice Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče,
zaradi izterjave 13.808,50 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 12. 2008

In 59/2007
Os-10278/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. Ig 388/2000
z dne 14. 11. 2000, ki je 24. 11. 2000 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom In 59/2007
z dne 17. 5. 2007, ki je 29. 5. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 232/07 z dne 24. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje, ki je del stavbe s št. 2,
v stavbi na naslovu Ul. Alojza Rabiča 16,
Mojstrana, stoječi na parc. št. 1293/2, k.o.
Dovje, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, last dolžnice Jolande Košir do
celote, zarubljena v korist upnika Gardenia
Ars Florae d.d., Trg MBD 4, Ljubljana, zaradi
izterjave 890,14 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 12. 2008

In 21/2007
Os-10281/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 950/2006 z dne
25. 8. 2006, ki je 12. 9. 2006 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom In 21/2007 z dne
5. 3. 2007, ki je 20. 3. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 183/2007
z dne 4. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
št. 55, v 3. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, ki
leži na parceli št. 538, vl. št. 1853, k.o. Jesenice, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori,
objekti in napravami ter funkcionalnim zem
ljiščem, last dolžnika do celote, zarubljena
v korist upnice Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem, zoper dolžnika Ermina
Mulasmajića, C. revolucije 5, Jesenice, zaradi izterjave 219,89 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 12. 2008

In 125/2006
Os-10279/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. Ig 125/2006
z dne 6. 12. 2006, ki je 19. 12. 2006 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 182/07 z dne 3. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 55, v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, ki leži na parceli št. 538,
vl. št. 1853, k.o. Jesenice, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika
Ermina Mulasmajića, Cesta revolucije 5, Jesenice, do celote, zarubljena v korist upnika
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 312,35 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 12. 2008

In 22/2007
Os-10282/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 22/2007 z dne
6. 3. 2007, ki je 17. 3. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 184/2007
z dne 5. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
št. 55, v 3. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, ki
leži na parceli št. 538, vl. št. 1853, k.o. Jesenice, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori,
objekti in napravami ter funkcionalnim zem
ljiščem, last dolžnika do celote, zarubljena
v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem, zoper dolžnika Ermina
Mulasmajića, C. revolucije 5, Jesenice, zaradi izterjave 59,59 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 12. 2008

In 109/2006
Os-10280/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 109/2006
z dne 24. 11. 2006, ki je 5. 12. 2006 postal

In 25/2007
Os-10283/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 25/2007 z dne
6. 3. 2007, ki je 16. 3. 2007 postal pravno-

močen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 180/2007
z dne 3. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
št. 52, v pritličju večstanovanjske hiše na
naslovu Cesta revolucije 8, Jesenice, ki leži
na parc. št. 540/1, vl. št. 1853, k.o. Jesenice,
last dolžnice Bogdane Horn do celote, zarubljena v korist upnice Stanovanjsko podjetje
d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
109, 77 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 12. 2008
In 67/2007
Os-10284/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 67/2007 z dne
4. 6. 2007, ki je 14. 6. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 231/2007
z dne 23. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
št. 52, v pritličju večstanovanjske hiše na
naslovu Cesta revolucije 8, Jesenice, ki leži
na parc. št. 540/1, vl. št. 1853, k.o. Jesenice,
last dolžnice Bogdane Horn do celote, zarubljena v korist upnice Stanovanjsko podjetje
d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
84,40 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 12. 2008
In 70/2007
Os-10285/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. I 956/2006
z dne 28. 8. 2006, ki je 9. 9. 2006 postal
pravnomočen, v zvezi s sklepom In 70/2007
z dne 29. 6. 2007, ki je 13. 7. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr.
št. IZV 228/2007 z dne 19. 10. 2007, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 7 v pritličju večstanovanjske hiše, Cesta 1. maja 40, Jesenice,
ki leži na parc. št. 2355, vl. št. 962, k.o.
Jesenice, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, last dolžnika do 1/2, zarubljena
v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem, zoper dolžnika Fuada
Kurbegovića, Cesta 1. maja 40, Jesenice,
zaradi izterjave 64,45 EUR, 169,71 EUR,
135,93 EUR in 215,93 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 12. 2008
In 86/2007
Os-10286/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 86/2007 z dne
27. 6. 2007, ki je 10. 7. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 227/2007
z dne 19. 10. 2007, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
št. 55, v 3. nadstropju večstanovanjske hiše,
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na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, ki
leži na parceli št. 538, vl. št. 1853, k.o. Jesenice, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori,
objekti in napravami ter funkcionalnim zem
ljiščem, last dolžnika do celote, zarubljena
v korist upnice Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem, zoper dolžnika Ermina
Mulasmajića, C. revolucije 5, Jesenice, zaradi izterjave 46,15 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 12. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 12176/2005
Os-9572/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Planinšec Marije, Predjamska cesta 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4198/56 – garaža v garažni
stavbi ob Ulici Iga Grudna, Ljubljana, z ident.
št. 1723-2558-056, k.o. Vič, dne 1. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 12176/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 291/79-03/20-94
z dne 26. 6. 1979, sklenjene med SGP Grosuplje in Planinšec Marijo, Predjamska 5,
Ljubljana, za garažo št. 56, v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2008
Dn 16810/2005
Os-9573/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Aleša Ličerja, Komen 140, Komen, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 35.E, podvl. 1259/35, k.o.
Štepanja vas, dne 14. 10. 2008 pod opr.
št. Dn 16810/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 163/78, ki sta jo dne 15. 6.
1978 sklenila prodajalec Imos, Podjetje za
gradbeni inženiring investicijskih del doma
in v tujini p.o. Ljubljana, sedaj Imos d.d.,
Dunajska cesta 56, Ljubljana ter kupovalka
Stanislava Mervič, Kidričeva 31, Nova Gorica, za garsonjero G-2 v 3. nadstropju, št. 35,
v stolpnici SO-6, Štepanjsko naselje v Ljub
ljani, sedaj nepremičnina z ident. št. 35.E,
podvl. 1259/35, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2008

Dn 15653/2001
Os-9575/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja MDM podjetje za pro
izvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o., Tržaška c. 124, Ljubljana, ki ga zastopa dir. Rok
Drašler, njega pa odv. družba Dernovšek o.p.
d.n.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah parc. št. 540/2 in
561/3, k.o. Nadgorica, dne 26. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 15653/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 1998, št. SV 770/98,
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, sklenjene
med Novak Snoj Marto, Snoj Frančiško in
Snoj Darkom ter LOCI Inženiring d.o.o. Ljub
ljana, za parc. št. 540/2, k.o. Nadgorica,
– notarskega zapisa prodajne pogodbe
z dne 23. 2. 1999, št. SV 225/99, notarja
Andreja Škrka iz Ljubljane, sklenjene med
LOCI Inženiring d.o.o. Ljubljana in MDM
podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o., Tržaška c. 124, Ljubljana za
parc. št. 540/2, k.o. Nadgorica.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2008
Dn 12288/2005
Os-9576/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Iskra Brede, Brodarjev trg 5, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1480/113 – stanovanje št. 113 v Ljubljani, Brodarjev trg 5,
z ident. št. 1730-1681-113, v k.o. Moste, dne
29. 9. 2008, pod opr. št. Dn 12288/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 4/5 661/81 z dne 18. 12. 1981, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring in Družbenim pravobranilcem Samoupravljanja Ljubljana, za stanovanje št. 113,
v objektu A 11, v 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 29. 10. 2008
Dn 12115/2005
Os-9577/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Bizjan Mire, Goriška 53,
Ljubljana in Bizjan Frančiška, Podmilščakova
26, Ljubljana, ki ju zastopa odv. Bojan Župevec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4253/30
(prej vl. št. E 34/B 30) – stanovanje št. 27
z loggio, Gorazdova ulica 15, Ljubljana – k.o.
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Zgornja Šiška, dne 6. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 12115/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 1981,
sklenjene med Bartolj Jožetom in Bartolj Marijo, oba Gorazdova 15 ter Kordež Domnom,
Ul. bratov Učakar 124, Ljubljana, za stanovanje št. 27 v Ljubljani, Gorazdova 15.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2008
Dn 12296/2005
Os-9578/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krže
Jožeta, Brodarjev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1478/112 – stanovanje št. 19, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
z ident. št. 1730-1537-112, v k.o. Moste, dne
29. 9. 2008, pod opr. št. Dn 12296/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 920/81 z dne 28. 7. 1982, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane TOZD Inženiring ter Hribar Aleksandro, Vrhovčeva
6a, Ljubljana in Krže Janezom, Retje 101,
Loški potok, za stanovanje št. 19 v objektu
A1, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2008
Dn 12131/2005
Os-9579/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo
Leasing d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1479/21 – stanovanje št. 21, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
z ident. št. 1730-1535-021, v k.o. Moste, dne
1. 10. 2008, pod opr. št. Dn 12131/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 522/81 z dne 1. 9. 1981, sklenjene med
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring ter
Handanovič Rifatom in Handanovič Esado,
oba Cesta v Šmartno 49/a, Ljubljana, za stanovanje št. 21 v objektu A9, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2008
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Dn 12465/2005
Os-9580/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Petrovič Irene,
Brodarjev trg 7, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1481/153, stanovanje
št. 30, Brodarjev trg 7, Ljubljana, z ident.
št. 1730-1714-153, k.o. Moste, dne 6. 10.
2008, pod opr. št. Dn 12465/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe št. V-465-1283/81
z dne 31. 8. 1981, sklenjene med Majnik
Ireno, Poljska pot 1, Ljubljana in Občino
Ljubljana Moste Polje,
– kupne pogodbe z dne 19. 8. 1985,
sklenjene med Majnik Ireno, Trg oktobrske
revolucije 7, Ljubljana ter Bratun Igorjem
in Bratun Lilijano, oba Celovška 108, Ljub
ljana, za stanovanje št. 30 v Ljubljani, Trg
oktobrske revolucije 7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2008
Dn 12351/2005
Os-9581/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vene
Jožefa, Črtomirova ulica 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3677/38, stanovanje št. 18
s shrambo št. 18, Črtomirova 18, Ljubljana,
k.o. Bežigrad, dne 6. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 12351/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 574 z dne 3. 7.
1968, sklenjene med GP Obnova Ljubljana
in Vene Jožetom, Hubadova 20, Ljubljana,
za stanovanje št. 18, v Savskem naselju,
Črtomirova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2008
Dn 12146/2005
Os-9582/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Jankovič Elice,
Brodarjev trg 3, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1479/3 – stanovanje
št. 3, Brodarjev trg 3, Ljubljana, z ident. št.
1730-1535-003, k.o. Moste, dne 1. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 12146/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5
562/81 z dne 6. 10. 1981, sklenjene med
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring in Ri-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tonja Slavico, Pavlovski vrh 59, Ivanjkovci,
za stanovanje št. 3, v 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 30. 10. 2008
Dn 12185/2005
Os-9583/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Marenk Ane, Reboljeva 9, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 2085/59, stanovanje št. 59, Preglov trg
3, Ljubljana, z ident. št. 1772-1251-059,
k.o. Slape, dne 1. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 12185/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 9/2-ŠU/91 z dne 19. 11. 1991, sklenjene
med Mestom Ljubljana in Marenk Ivanom,
Leninov trg 2, Ljubljana, za stanovanje št.
59 v Ljubljani, Leninov trg 2.
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 28. 10. 2008
Dn 12466/2005
Os-9585/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Vodnik Marte, Brodarjev trg 4, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1479/103 – stanovanje
št. 8, Brodarjev trg 4, Ljubljana, z ident.
št. 1730-1535-103, k.o. Moste, dne 6. 10.
2008, pod opr. št. Dn 12466/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 4/5 681/82 z dne 3. 2. 1982 in aneksa k tej pogodbi z dne 1. 3. 1982, sklenjene
med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring
ter Vodnik Ferdinandom in Vodnik Marto,
oba Zaloška 323, Ljubljana, za stanovanje
št. 8 v objektu A-10, v 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 30. 10. 2008
Dn 25887/2008
Os-9589/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stojanović Danijele, Kunaverjeva ulica
8, Ljubljana, ki jo zastopa družba Arkada

nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185,
Ljubljana, po pooblastilu Klavdija Šuštarja,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 807 v 10. etaži,
na naslovu Kunaverjeva ulica 14, Ljub
ljana, z ident. št. 153.E, vpisano v podvl.
št. 3342/125, k.o. Dravlje, dne 14. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 25887/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 78-6378 z dne
21. 7. 1978, sklenjene med Giposs SOZD,
Zadružno gradbeno podjetje, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Pivovarno Union Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 153.E, vpisano v podvl. št.
3342/125, k.o. Dravlje;
– dodatka o spremembi kupne pogodbe
št. 78-6378 z dne 21. 7. 1978, sklenjene
med Giposs SOZD, Zadružno gradbeno
podjetje, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pivovarno Union Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 153.E,
vpisano v podvl. št. 3342/125, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2008
Dn 10559/2002
Os-9602/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Valant Frančiške, Na brežini 22, Ljubljana
Črnuče, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1739-6004-081 in
z ident. št. 1739-6004-082, vpisani v vl. št.
4463/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 9. 2008,
pod opr. št. Dn 10559/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in GP Tehnika, za stanovanje št. 40 v 6. nadstropju ob
Šišenski cesti,
– sklepa o dedovanju Občinskega sodišča v Beogradu z dne 21. 4. 1975, št.
O 62/75, po pok. Nikolić Relji,
– darilne pogodbe z dne 2. 6. 1987, sklenjene med Nikolić Marijo iz Beograda in
Nikolić (Relja) Vesno, Šišenska ul. 2, Ljub
ljana,
– pogodbe o zamenjavi nepremičnin
z dne 15. 4. 1988 in aneksa k tej pogodbi
z dne 8. 6. 1988, sklenjene med Nikolić
(Relja) Vesno in Nikolič (Relja) Bobijem ter
Valant Frančiško.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2008
Dn 12054/2005
Os-9603/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Štrus Janka, Preglov trg 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1670/47 – garaža št.
47, v garažni stavbi Preglov trg, Ljubljana,
z ident. št. 1730-1659-047, k.o. Moste, dne
6. 10. 2008, pod opr. št. Dn 12054/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 6. 1997, sklenjene med
Hartner Gorazdom in Hartner Majdo, oba
Brodarjev trg 5, Ljubljana ter Mikulič Zoranom, Preglov trg 6, za garažni boks št. 47,
v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2008
Dn 10724/2005
Os-9651/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Uzejirja Kurtovića, Toplarniška ulica 9, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje v izmeri 11,51 m2,
na naslovu Sketova 13, Ljubljana, z ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 374/12, k.o.
Šentpeter, dne 10. 9. 2008, pod opr. št.
Dn 10724/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 2782/1-06/93 z dne 13. 4.
1995, sklenjenega med Slovenskimi železnicami, d.d., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Popovič Dragoslavom, Sketova 13, Ljub
ljana (kot kupovalcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št.
374/12, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2008
Dn 9827/2005
Os-9819/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Suhadolc Mateja, Tomišelj 57, Ig, ki ga
zastopa Suhadolc Anton, Tesovnikova ul.
27, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 6 v 2. nadstropju, na naslovu Strossmayerjeva ulica
12, Ljubljana, z ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 588/6, k.o. Poljansko predmestje, dne
10. 10. 2008, pod opr. št. Dn 9827/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 05/2-15/62-61 z dne 20. 8. 1963,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana-Center in kupcem
Suhadolc Antonom, Robičeva 10, Ljubljana,
za stanovanje št. 6 v 2. nadstropju, na naslovu Strossmayerjeva ulica 12, Ljubljana,

z ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 588/6,
k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2008
Dn 20120/2005
Os-9887/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mejaš Pavla, Vojkova 71, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Aleš Malavašič iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 100 v pritličju, na Vojkovi
cesti 73 v Ljubljani, z ident. št. 100.E, vpisano v podvl. št. 1434/100, k.o. Brinje I, dne
28. 10. 2008, pod opr. št. Dn 20120/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, notarskega
zapisa, sporazuma o ugotovitvi deležev na
skupnem premoženju in darilne pogodbe,
opr. št. SV 99/96 z dne 20. 2. 1996, sklenjene med prvo pogodbenikom Zamida Rudolfom, Puhova ulica 2, Ljubljana in drugo
pogodbenico Zamida Marijo, Puhova ulica
2, Ljubljana, za garažo št. 100 v pritličju,
na Vojkovi cesti 73 v Ljubljani, z ident. št.
100.E, vpisano v podvl. št. 1434/100, k.o.
Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 20042/2005
Os-9888/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kodrič Srečka, Zgornji Prhovec 2,
Izlake, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 47 v 5.
nadstropju, na naslovu Bilečanska 4, Ljub
ljana, z ident. št. 47.E, vpisano v podvl.
št. 128/47, k.o. Štepanja vas, dne 3. 11.
2008, pod opr. št. Dn 20042/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 6. 1985, sklenjene med
prodajalko Vido Seunig, Bilečanska 4, Ljub
ljana in kupcem Kodrič Srečkom, Rojčeva
16, Ljubljana, za stanovanje št. 47 v 5.
nadstropju, na naslovu Bilečanska 4, Ljub
ljana, z ident. št. 47.E, vpisano v podvl. št.
1281/47 k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
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Dn 23836/2008
Os-9889/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Škoberne Ludvika, Cesta v Mestni log 45,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Bogdana
Žigon iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za parceli št. 325/17 in 325/33, vl. št.
3821, k.o. Trnovsko predmestje, dne 23. 10.
2008, pod opr. št. Dn 23836/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 24. 3. 2004, sklenjene med prodajalko
Ivano Humer, Cesta v Mestni log 45, Ljub
ljana, in kupcem Ludvikom Škobernetom,
Topniška 16, Ljubljana, za 1/4 parcele št.
325/17 in 325/22, vl. št. 3821, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 9814/2005
Os-9890/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jovanke Atelj, Chengdujska cesta 20,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 13 v mansardi, na naslovu Chengdujska
cesta 20, Ljubljana, z ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št. 2182/63, k.o. Slape, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 9814/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 010823/86 z dne 21. 7. 1986
in I. dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
010823/86 z dne 21. 7. 1986, sklenjene med
prodajalcem GP Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje in kupovalko Atelj Mileno, Pečinska 23,
Ljubljana, za stanovanje št. 13 v mansardi,
na naslovu Chengdujska cesta 20, Ljub
ljana, z ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št.
2182/63, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 19109/2005
Os-9894/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Adele Kogej, Kvedrova 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, garsonjero št. 86 na I. terasi in
shrambo št. 86 v pritličju, na naslovu Kvedrova ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 171.E
in 172.E, vpisani v podvl. št. 330/86, k.o.
Nove Jarše, dne 23. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 19109/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– kupne pogodbe št. 1 z dne 29. 12.
1978, sklenjene med prodajalcem Kolarič
Antonom, Kvedrova 5, Ljubljana in kupovalko Omerza Vesno, Pražakova 13, Ljubljana,
za nepremičnini, garsonjero št. 86 in I. terasi
in shrambo št. 86 v pritličju, na naslovu Kvedrova ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 171.E
in 172.E, vpisani v podvl. št. 330/86, k.o.
Nove Jarše,
– kupne pogodbe št. 1 z dne 2. 11. 1981,
sklenjene med prodajalko Kranjc (Omerza)
Vesno, Kvedrova 5, Ljubljana in kupcem
dr. Kremser Mihaelom, Bilečanska 4, Ljub
ljana, za nepremičnini, garsonjero št. 86 na
I. terasi in shrambo št. 86 v pritličju, na naslovu Kvedrova ulica 5, Ljubljana, z ident. št.
171.E in 172.E, vpisani v podvl. št. 330/86,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 19795/2005
Os-9896/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Latina Ljudevita, Preglov trg 12, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. 178, na Preglovem trgu v Ljub
ljani, z ident. št. 178.E, vpisano v podvl. št.
1670/178, k.o. Moste, dne 23. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 19795/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
GT 2/2 311/89 z dne 21. 11. 1989, sklenjene
med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana in
kupcem Banjac Dušanom, Leninov trg 17,
Ljubljana, za garažo št. 178, na Preglovem
trgu v Ljubljani, z ident. št. 178.E, vpisano
v podvl. št. 1670/178, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 203/2008
Os-9897/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Menegalija, Ljubljanska 16,
Grosuplje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 2 v prvem nadstropju,
s pomožnim prostorom na Trnovski ulici 6
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 4.E, podvložek št. 5804/49, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 28. 10. 2008, pod opr. št. Dn 203/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 10. 6. 1987,
sklenjene med prodajalko Bernardo Posavec, Trnovska 6, Ljubljana, in kupcema Markom Pogorelcem, Funtkova 44, Ljubljana ter
Barbaro Gornjak, Ulica narodne zaščite 3,
Ljubljana, za garsonjero št. 2, v prvem nad-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stropju stanovanjskega objekta B-3, v soseski VS-1 Trnovo,
– prodajne pogodbe z dne 12. 5. 1989,
sklenjene med prodajalcem Markom Pogorelcem, Funtkova 44, Ljubljana in Barbaro
Gornjak, Ulica narodne zaščite 3, Ljubljana
ter kupcema Boštjanom Pogorelcem, Mengeška 26, Trzin in Majdo Pogorelc, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, za garsonjero št. 2
v prvem nadstropju, na naslovu Trnovska
6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 5607/2008
Os-9898/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Marjana Žbona, Linhartova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 30
v medetaži na Linhartovi cesti 1, 3, 5, 7, 9 in
11, v Ljubljani, z identifikatorjem št. 385.E,
podvložek št. 2667/385, k.o. Bežigrad, dne
3. 11. 2008, pod opr. št. Dn 5607/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 411/74-02/5 z dne 22. 8.
1974, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetje Grosuplje in kupcem
Josipom Globevnikom, Veselova 10, Ljub
ljana,
– aneksa št. 114/76-02/5 z dne 12. 2.
1976, sklenjenega med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje in kupcem dr. Josipom Globevnikom, Linhartova 7, Ljubljana,
za garažo št. 30, v trgovsko-stanovanjskem
bloku, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 15692/2005
Os-9900/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Janje Ferkulj, Fabianijeva ulica 15, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 46 v pritličju, na naslovu
Fabianijeva 15, Ljubljana, z ident. št. 202.E,
vpisano v podvl. št. 2946/62, k.o. Bežigrad,
dne 29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 15692/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljub
ljana in kupcem Tovarno kovinske galanterije Ljubljana, TOZD Proizvodnja kovinske
galanterije Ljubljana, za stanovanje št. 46
v pritličju, na naslovu Fabianijeva 15, Ljub
ljana, z ident. št. 202.E, vpisano v podvl. št.
2946/62, k.o. Bežigrad,

– prodajne pogodbe z dne 16. 6. 1986
in aneksa k prodajni pogodbi z dne 21. 8.
1986, sklenjena med prodajalcem Tovarno
kovinske galanterije Ljubljana, TOZD Pro
izvodnja kovinske galanterije Ljubljana in
kupcema Plahuta Marjanom ter Ksenijo, oba
Fabianijeva 15, Ljubljana, za stanovanje št.
46 v pritličju, na naslovu Fabianijeva 15,
Ljubljana, z ident. št. 202.E, vpisano v podvl.
št. 2946/62, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 20039/2005
Os-9901/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zorice Hlebec, Papirniški trg 3, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje št. 9 v 2. nadstropju
in shrambo št. 9 v kleti, na naslovu Papirniški trg 3, Ljubljana, z ident. št. 14.E in 15.E,
vpisano v podvl. št. 4315/9, k.o. Kašelj, dne
28. 10. 2008, pod opr. št. Dn 20039/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 22. 4. 1966, sklenjene med prodajalcem Združenimi papirnicami Vevče in kupcem Koman Antonom, Vevče 40, Ljubljana,
za stanovanje št. 9 v 2. nadstropju in shrambo št. 9 v kleti, na naslovu Papirniški trg 3,
Ljubljana, z ident. št. 14.E in 15.E, vpisano
v podvl. št. 4315/9, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 4696/2006
Os-9903/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Malahovsky Aleksandra, Zelena pot 24,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Tadeja
Erzin Potočnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za parkirno mesto z oznako
G8 v pritličju, na naslovu Koseškega 1a,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 8.E, podvložek št. 5016/8, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 3. 11. 2008, pod opr. št. Dn 4696/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 231/96 z dne 30. 10. 1996, sklenjene
med prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring d.o.o. Ljubljana, Štihova 26 in kupcem
Matejem Valenčičem, Prijateljeva 16, Ljub
ljana, za parkirno mesto št. 8, ki pripada
garsonjeri na Zeleni poti 30 v Ljubljani.
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 zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 8696/2005
Os-9905/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žagar Darka, Ul. bratov Učakar 114,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje št. 14 v 2.
nadstropju, na naslovu Ul. bratov Učakar
114 v Ljubljani, z ident. št. 114.E, vpisano
v podvl. št. 4146/38 in garažo št. 96 v kleti-koridor, na Ulici bratov Učakar 112-114
v Ljubljani, z ident. št. 54.E, vpisano v podvl.
št. 4146/81, obe nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 8696/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 78-6575 z dne 6. 12.
1978, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje in kupcem Orbital podjetje za
knjigotrštvo in ekonomsko propagando,
Ljubljana, za nepremičnini, stanovanje št.
14 v 2. nadstropju, na naslovu Ul. bratov
Učakar 114 v Ljubljani, z ident. št. 114.E,
vpisano v podvl. št. 4146/38 in garažo št.
96 v kleti-koridor, na Ulici bratov Učakar
112-114 v Ljubljani, z ident. št. 54.E, vpisano
v podvl. št. 4146/81, obe nepremičnini v k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 14885/2008
Os-9907/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milev Kušče Melite, Jakčeva ulica 34,
Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara
za Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 33 v tretji etaži, na Gašperšičevi 8
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 34.E, podvložek št. 1884/34, k.o. Moste, dne 3. 11.
2008, pod opr. št. Dn 14885/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 45/95-G8 z dne 17. 3. 1995, sklenjene
med prodajalcem Gradis Gradbeno podjetje Ljubljana p.o. Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11 in kupcem Dragišo Tomičem,
Brodarjev trg 5, Ljubljana, za nebivalno enoto – shrambo št. 33 v prvem nadstropju,
v velikosti 12,24 m2, v samskem domu na
Gašperšičevi 8 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008

Dn 10787/2008
Os-9908/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Purkart Walterja, Linhartova 7, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 17 v šestem nadstropju, na Linhartovi
7 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 140.E,
podvložek št. 2667/140, k.o. Bežigrad, dne
7. 11. 2008, pod opr. št. Dn 10787/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
411/74-02/5 z dne 22. 8. 1974, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje
in kupcem Josipom Globevnikom, Veselova
10, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjskotrgovsko-poslovni zgradbi Center Bežigrad
v Ljubljani, ki se nahaja v šestem nadstropju
četrtega stopnišča in ima številko 17.
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 3. 12. 2008
Dn 15733/2005
Os-9909/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marušič Damirja, Zakotnikova 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 51 v 1. etaži A, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 51.E,
vpisano v podvl. št. 1637/51, k.o. Moste, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 15733/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 1.
1968, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Ljub
ljana in kupcem Dular Predragom, Bratov
Rozman 10, Ljubljana, za garažo št. 51 v 1.
etaži A, ob Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident.
št. 51.E, vpisano v podvl. št. 1637/51, k.o.
Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11.
1988, sklenjene med prodajalcem Dular
Predragom, Žibertova 1, Ljubljana in kupcem Maček Antonom, ml., Sneberska 138,
Ljubljana, za garažo št. 51 v 1. etaži A, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 51.E,
vpisano v podvl. št. 1637/51, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 15734/2005
Os-9910/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja 4U, d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 161 v 2. etaži A, ob Kajuhovi
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ulici v Ljubljani, z ident. št. 161.E, vpisano v podvl. št. 1637/95, k.o. Moste, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 15734/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 9. 1968, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Beži
grad - Moste, Ljubljana in kupovalko Drovenik Sabino, Pražakova 13/III, Ljubljana,
za garažo št. 161 v 2. etaži A, ob Kajuhovi
ulici v Ljubljani, z ident. št. 161.E, vpisano
v podvl. št. 1637/95, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 14740/2005
Os-9911/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kolovič Mihaela, Ul. Vide Janežičeve 5,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 111 v 1. etaži C, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 111.E,
vpisano v podvl. št. 1638/17, k.o. Moste, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14740/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste in
kupcem Marnom Petrom, Moškričeva 34,
Ljubljana, za garažo št. 111 v 1. etaži C, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 111.E,
vpisano v podvl. št. 1638/17, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11.
1970, sklenjene med prodajalcem Marnom
Petrom, Moškričeva 34, Ljubljana in kupcem
Kolovič Mirom, Kosovelova 65, Ljubljana, za
garažo št. 111 v 1. etaži C, ob Kajuhovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 111.E, vpisano v podvl. št. 1638/17, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 4413/2006
Os-9912/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Posredništvo in čistilni servis Borut
Živic s.p., Partizanska 79, Sežana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za lokal z oznako
L2 v pritličju, na Linhartovi 15 v Ljubljani,
z identifikatorjem št. 67.E, podvložek št.
3763/67, k.o. Bežigrad, dne 7. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 4413/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu
poslovnih prostorov, zgrajenih za tržišče, št.
24/84-05/20-62 z dne 24. 1. 1984, sklenjene
med prodajalcem Imos - splošno gradbeno
podjetje Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje
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in kupcem Sour »Borac Travnik«, Mile Mečeve b.b., za lokal št. 2 v bloku A3, v zazidalnem otoku BS-2/1, k.o. Bežigrad v izmeri
112,78 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 17454/2005
Os-9913/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Volf Gregorja, Pot Vitka Pavliča 18, Hrastnik,
ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št.
19 v kleti, Gt 1/1, Pot na Fužine, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 19.E, podvložek št.
1686/19, k.o. Moste, dne 22. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 17454/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalcem GIP
Gradis Ljubljana, TOZD gradbena operativa
Ljubljana in kupcema Ignacem ter Polonco
Bezlaj, Marinov trg 14, Ljubljana, za garažo
št. 19, v kleti garažnega objekta Gt 1, v soseski MS 4,5 Fužine, v izmeri 13,25 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 14735/2005
Os-9914/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Antonije Verčnik, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 292 v 3. etaži B, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 292.E,
vpisano v podvl. št. 1639/82, k.o. Moste, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14735/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 24. 7. 1970, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste,
Ljubljana in Verčnik Lovrom, Zaloška 92,
Ljubljana, za garažo št. 292 v 3. etaži B, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 292.E,
vpisano v podvl. št. 1639/82, 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 3. 12. 2008
Dn 14853/2005
Os-9915/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Matijević Nedjeljke, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 8 v pritličju in shrambo št. 8
v kleti, na naslovu Beblerjev trg 9, Ljubljana,
z ident. št. 15.E in 16.E, vpisano v podvl.
št. 363/9, k.o. Nove Jarše, dne 3. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 14853/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 055
z dne 16. 4. 1992, sklenjene med prodajalcem ŽG-TTG-Slovenijaturist, p.o., Ljubljana
in kupovalko Nadeždo Filipovič, Beblerjev trg
9, Ljubljana, za stanovanje št. 8 v pritličju in
shrambo št. 8 v kleti, na naslovu Beblerjev trg
9, Ljubljana, z ident. št. 15.E in 16.E, vpisano
v podvl. št. 363/9, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 3882/2005
Os-9916/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vide Meliva, Šarhova ul. 22, Ljubljana, ki
jo zastopa odv. Rudi Košorok, Kotnikova 15,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažni boks v pritličju levo
št. 90, Ul. Pohorskega bataljona v Ljub
ljani, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl. št.
1437/48, k.o. Brinje I, dne 22. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 3882/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad in kupcem Košorok Rudijem, Šarhova 22, Ljubljana, za
nepremičnino, garažni boks v pritličju levo
št. 90, Ul. Pohorskega bataljona v Ljub
ljani, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl. št.
1437/48, k.o. Brinje I.
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 3. 12. 2008
Dn 19807/2005
Os-9919/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tadeje Žbontar Rems, Ljubljanska c.
12, Trzin, ki jo zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 11, na naslovu Chengdujska c. 24, Ljubljana, z ident.
št. 37.E, vpisano v podvl. št. 2242/37,
k.o. Slape, dne 23. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 19807/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 010813/86 z dne
7. 7. 1986 in dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 010813/86 z dne 7. 7. 1986, sklenje-

na med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje, n.sol.o. in kupcem Kovač Štefanom, Miklošičeva 29, Ljubljana, za stanovanje št. 11, na naslovu Chengdujska c. 24,
Ljubljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 2242/37, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 19869/2005
Os-9923/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Čuček, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 13 v 1. nadstropju, na
naslovu Beblerjev trg 3 v Ljubljani, z ident.
št. 13.E, vpisano v podvl. št. 364/13, k.o.
Nove Jarše, dne 27. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 19869/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. MS 12/2-Y-2 45/81 z dne
14. 1. 1981, sklenjene med prodajalcem GIP
Gradis TOZD GE Ljubljana ter kupcema Budja Antonom in Marjanco, oba Ižanska 176/1,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 13
v 1. nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 3
v Ljubljani, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 364/13, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 15735/2005
Os-9924/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lazanski Mihaela, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 42 v 1. etaži A, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 42.E,
vpisano v podvl. št. 1637/42, k.o. Moste, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 15735/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Ljubljana in kupovalko Dolinar
Eriko, Zaloška 83, Ljubljana, za garažo št.
42 v 1. etaži A, ob Kajuhovi ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 42.E, vpisano v podvl. št.
1637/42, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
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Dn 4244/2008
Os-9733/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4244/2008 z dne 28. 10.
2008, uveden postopek za izbris stare hipoteke na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, št. XI/92-61, vknjižene za kreditno terjatev upnika Kralj Bogomira, Jesenkova 8, Ljubljana, v znesku
5.591,20 DEM s pp na nepremičnini, parc.
št. 1444/2, v vl. št. 869, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 10. 2008
Dn 900/2008
Os-9834/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 10. 2008 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 97/93-097, sklenjene dne 15. 9.
1993, med Finančno organizacijo ZPS
n.sub.o. Ljubljana, Kardeljeva pl. 24, Ljub
ljana, kot prodajalko in Jenčič Heleno, Šuštarjeva kolonija 26, Trbovlje, kot kupovalko,
za stanovanje št. 18, v stanovanjskem bloku
Šuštarjeva kolonija 26b, Trbovlje, v skupni
izmeri 62,60 m2, s katero je kupovalka Jenčič Helena, Šuštarjeva kolonija 26, Trbovlje,
pridobila lastninsko pravico na nepremičnini,
ident. št. 18.E, stanovanje št. 3755018, Šuštarjeva kolonija 26, Trbovlje, vpisani v vl.
2998/18, k.o. Trbovlje, do celote.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Jenčič Helene, Šuštarjeva kolonija 26, Trbovlje, ki jo zastopa Stanovanjsko
obrtno podjetje d.o.o., Ulica 1. junija 36,
Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Jenčič Helene, Šuštarjeva kolonija
26, Trbovlje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 12. 2008
Dn 13705/07
Os-10159/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Štefanca, stanujočega Cankarjeva ulica 1,
Radenci, ki ga po pooblastilu zastopa Dodoma d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 143, vl. št. 1394, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 13705/07,
dne 25. 11. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene
dne 5. 10. 1981, med Splošnim gradbenim
podjetjem Kograd Dravograd n.sol.o., ki ga
je zastopa glavni direktor Slavko Verčnik,
kot prodajalcem in Jožetom Štefancem, kot
kupcem, za nakup nepremičnine parc. št.
143, k.o. Spodnje Radvanje, stavbišče –
garaža v izmeri 16 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2008
Dn 1950/04
Os-10160/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Likovnika, stanujočega Kardeljeva cesta
57, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa
Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1696/96, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št.
Dn 1950/04, dne 24. 11. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2542-471-13-2/4RB/ET z dne 6. 12. 1978, med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, z n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica
13, TOZD Visoke gradnje o.sol.o. Maribor,
Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal direktor Anton Sršen in kupovalko Vema TOZD
Tekstil, z n.sol.o. Maribor, Partizanska cesta
13, ki jo je zastopal glavni direktor Ivan Bajlec, s katero je prodajalec kupovalki prodal
enoinpolsobno stanovanje št. 172 v 11. nadstropju, v 2. stopnišču, s kletnim prostorom,
v objektu »B« Koseskega ulica 93 v Mariboru, na parc. št. 100, k.o. Spodnje Radvanje
in na tem dovolil vknjižbo pravice uporabe
v korist kupovalke in
– sporazuma o neodplačnem prenosu
pravice razpolaganja s stanovanji z dne
25. 2. 1993, sklenjenega med Veletrgovino
Vema export-import d.d. Maribor, Tržaška
cesta 65, ki jo je zastopal v.d. direktorja
Vlado Pušnik in Trgovskim podjetjem Kvik
d.d. Maribor, Gosposka ulica 8-10, ki ga je
zastopal direktor Gerhard Šmid, s katero
sta se pogodbenika dogovorila o razdelitvi
stanovanj, za stanovanje št. 172 v stavbi
z naslovom Kardeljeva cesta 57 v Mariboru
tako, da ga ima v uporabi in posesti trgovsko
podjetje Kvik d.d. Maribor in na katerem je
Veletrgovina Vema export-import d.d. Maribor dovolila vpis lastninske pravice in pravice uporabe na družbeni lastnini na ime
Trgovsko podjetje Kvik d.d. Maribor.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2008
Dn 14343/04
Os-10161/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Vesne Poštuvan, Ulica Pariške komune 18,
Maribor in Stanislava Lovšeta, Ulica Pariške
komune 18, Maribor, za vpis etažne lastnine na nepremičninah parc. št. 1230, vl. št.
773, k.o. Tabor (do 3/5 celote) in na parc.
št. 1229/2 in 1229/3, vl. št. 863, k.o. Tabor,
pod opr. št. Dn 14343/04, dne 24. 11. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, predložene
davčnemu organu za odmero davka dne
29. 1. 1974 in z dne 7. 2. 1974, pri sodišču
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overjenim podpisom prodajalca, sklenjene
med prodajalcem ing. Vladivojem Marčinkom iz Maribora, Ulica Pariške komune 18
in kupcem Jeklotehna, export, import, trgovsko in proizvodno podjetje Maribor, Partizanska cesta 34, ki jo je zastopal glavni
direktor Janez Berkopec, s katero je prodajalec odsvojil parc. št. 1229/2 hiša in parc.
št. 1229/3 stavbna površina, oboje pripisano
vl. št. 863, k.o. Tabor ter parc. št. 1230 do
3/5, pripisano vl. št. 773, k.o. Tabor.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2008
Dn 12023/08
Os-10163/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Filej
Marjana, stanujočega Ulica Staneta Severja 3, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa
odvetnik Ljubo Kolbl, Partizanska cesta 13,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2192/4, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 12023/08, dne 24. 11.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 84/94 z dne 1. 7.
1994, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, Slovenska cesta 40, Maribor,
ki ga je zastopal direktor Valentin Koprivšek in kupovalko Gabrijelo Filej, EMŠO
2002930505315, stanujočo Ulica Pariške
komune 44, Maribor, s katero je prodajalec
kupovalki prodal stanovanje št. 2, v pritličju
stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Pariške
komune 44, stoječe na parc. št. 1655/1, k.o.
Tabor in dovolil, da se na tem vknjiži etažna
lastninska pravica na kupovalke in
– darilne pogodbe z dne 12. 10.
2006, sklenjene med darilodajalko Gabri
jelo Zimmermann, vdovo Filej, EMŠO
2002930505315, stanujočo Ulica Pariške
komune 44, Maribor in obdarjencem Filej
Marjanom, EMŠO 0701952500471, stanujočim Ulica Staneta Severja 3, Maribor,
s katero je darilodajalka podarila obdarjencu
dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju desno,
v stanovanjski hiši v Mariboru, Ulica Pariške komune 44, stoječi na parc. št. 1655/1,
pripisani vl. št. 2192, k.o. Tabor in na njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime
obdarjenca.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2008
Dn 12528/08
Os-10164/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Sedine Sadiković, stanujoče Ulica bratov
Greifov 26, Maribor, za vknjižbo lastninske
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pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 55/51, k.o. Pobrežje, pod opr. št.
Dn 12528/08, dne 25. 11. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
309 z dne 6. 2. 1992, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91) med prodajalko Metalna p.o. Maribor,
ki jo je zastopal Janez Gajšek in kupcem
Černe Valterjem, EMŠO 2307957500302,
s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske hiše Ulica
bratov Greifov 26, Maribor, ležeče na parc.
št. 1168, pripisani vl. št. 55, k.o. Pobrežje in
na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2008
Dn 11733/08
Os-10165/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Damira Hladniča, stanujočega Ljubljanska
ulica 88c, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1728/118, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 11733/08, dne 25. 11. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 8. 1993,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalko
Hmezad banka, d.d. Žalec, ki jo je zastopal
direktor Mihael Goličnik in kupovalko Romano Mugerle, stanujočo Zgornji Duplek 78,
Spodnji Duplek, s katero je prodajalka kupovalki prodala enosobno stanovanje s korigirano površino 35,71 m2 na Ljubljanski
ulici 88c v Mariboru in na katerem je dovolila, da se vknjiži lastninska pravica 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2008
Dn 1088/08
Os-10297/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vesne Rauter, stanujoče Razlagova ulica 5,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, parc. št. 2169/3, pripisani vl.
št. 1251, k.o. Studenci, v višini 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 1088/08, dne 17. 11. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 23. 1. 2002,
sklenjene med darovalko Ido Rauter, rojeno
Repec dne 8. 10. 1946, stanujočo Kamenškova ulica 55, Maribor in obdarjenko Vesno
Rauter, rojeno 31. 3. 1966, stanujočo Razlagova ulica 7, Maribor, s katero je darovalka
obdarjenki podarila 1/2 svojih nepremičnin,
ležečih na parc. št. 2169/3, pripisani vl. št.
1251, k.o. Studenci in na katerih je daroval-
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ka dovolila, da se vknjiži lastninska pravica
na obdarjenko.
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 19. 12. 2008
Dn 3598/08
Os-10298/08
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. 1821/18,
k.o. Koroška vrata, pod opr. št. Dn 3598/08,
dne 5. 11. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3. 1993, sklenjene med
prodajalcem SGP Konstruktor, p.o. Maribor,
Sernčeva ulica 8, Maribor, ki ga je zastopal
generalni direktor Franc Šušteršič in kupcem Areal, d.d., Podjetje za realitete in inženiring, Slovenska ulica 40, Maribor, ki ga
je zastopala v.d. direktorice Slava Rojak,
s katero je prodajalec kupcu prodal 9 stanovanj v Mariboru, zasedenih s prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice in na stanovanjih
dovolil vpis lastninske pravice na kupca, in
sicer naslednja s sledečimi uporabniki:
– Smetanova ulica 27 v izmeri 78,34 m2,
3S, Šulek Vlado,
– Mladinska ulica 37, 54,92 m2, 2S, Štelc
Alojz,
– Mladinska ulica 37, 54,92 m2, 2S, Košuta Klara,
– Mladinska ulica 37, 54,45 m2, 2S, Matela Vlado,
– Lavričeva ulica 18, 58,04 m2, 2S, Dokl
Stanko,
– Koroška cesta 69, 55,16 m2, 2S, Kozup
Avgust,
– Koroška cesta 71, 47,43 m2, 1S, Karničnik Rosvita,
– Koroška cesta 59, 60,53 m2, 2S, Skarlovnik Stanko in
– Dvorakova ulica 10/c, 86,41 m2, 4S,
Brunček Anton.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2008
Dn 13326/08
Os-10299/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Damjana Finšgarja, stanujočega Pohorska ulica 9, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1277/8, k.o. Zgornje Radvanje, pod opr. št.
Dn 13326/08, dne 5. 11. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 275 8/2 z dne 24. 5.
2002, sklenjene med prodajalcem Kograd
gradnje d.o.o. Maribor, Preradovičeva ulica
20, ki ga je zastopal direktor Marjan Pinter in
kupovalko Sonjo Krajnčič, roj. 25. 10. 1960,

stanujočo Prešernova ulica 19, Slovenska
Bistrica, s katero je prodajalec kupovalki
prodal enosobno stanovanje št. 8 v PSO
2, v I. nadstropju, vzhod in parkirno mesto
št. 8 v kletni etaži istega objekta, in sicer
v soseski Radvanje, ob Pohorski ulici v Mariboru, na zemljiščih parc. št. 402/2, 402/18
in 402/19, k.o. Zgornje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2008
Dn 698/2006
Os-10211/08
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 9. 9. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev Banfi Franca in Banfi Terezije, oba
stanujoča Gornja Radgona, Partizanska c.
28, ki ju zastopa odv. Janez Kaučič iz Gornje Radgone, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. pogodbe
19/91 z dne 15. 11. 1991, sklenjene med
Elradom Gornja Radgona, kot prodajalcem
ter Banfi Francem iz Gornje Radgone kot
kupcem ter aneksa h kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja št. 19/91 z dne 16. 1.
1992, sklenjenega med Elrad Gornja Radgona ter Banfi Francem in Banfi Terezijo,
oba iz Gornje Radgone, Partizanska 28, za
trisobno stanovanje v Gornji Radgoni, Partizanska c. 28, v izmeri 74,30 m2.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški
knjigi pri podvložku 887/13, k.o. Gornja Radgona, pod identifikacijsko številko 12.E, Partizanska 28, 9250 Gornja Radgona, v korist
in na ime Občine Gornja Radgona.
Po izjavi predlagateljev sta se navedeni
listini izgubili oziroma uničili.
Na navedeni nepremičnini se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljev Banfi Franca in Banfi Terezije, oba iz
Gornje Radgone, Partizanska c. 28.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebinah listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 18. 12. 2008
Dn 91/2008
Os-10212/08
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 24. 10. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev Kolbl Jožefa in Kolbl Frančiške, oba
iz Gornje Radgone, Vrtna ulica 24, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 12/91 z dne 3. 12. 1991,
sklenjene med Elrad Gornja Radgona, kot
prodajalcem ter Kolbl Jožefom in Kolbl Frančiško, oba iz Gornje Radgone, Vrtna ulica
24 kot kupcema, za stanovanje v obsegu
83,70 m2.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški
knjigi pri vl. št. 861/5, k.o. Gornja Radgona,
pod identifikacijsko številko 4.E, stanovanje v 3. etaži Vrtna ulica 24, 9250 Gornja
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Radgona, v korist in na ime Občine Gornja
Radgona, do 1/1.
Po izjavi predlagateljev se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Za omenjeno nepremičnino se predlaga vknjižba lastninske pravice na ime Kolbl
Jožefa in Kolbl Frančiške, oba stanujoča
Vrtna ulica 24, Gornja Radgona, za vsakega do 1/2.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 18. 12. 2008
Dn 1170/2007
Os-10213/08
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 9. 9. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Maruško Marije iz Gornje Radgone,
Kocljeva 3, ki jo zastopa odv. Koračin Bohar
Tanja iz Murske Sobote, uvedlo postopek za
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
362/A-63/91 z dne 16. 12. 1991 ter aneksa
k tej pogodbi o prodaji stanovanja z dne
9. 12. 1994, za stanovanje v Kocljevi 3,
Gornja Radgona, v izmeri 62,95 m2, sklenjenih med Občino Gornja Radgona kot
prodajalko ter Goričan Rudolfom iz Gornje
Radgone, Kocljeva 3, kot kupcem. Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški knjigi pri
podvložku 877/9, k.o. Gornja Radgona, pod
identifikacijsko številko 108.E, Kocljeva 3,
9250 Gornja Radgona, v korist in na ime
Občine Gornja Radgona.
Po izjavi predlagateljice sta se navedeni
listini izgubili oziroma uničili.
Na navedeni nepremičnini se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljice Maruško Marije, Gornja Radgona,
Kocljeva 3.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega 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
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 18. 12. 2008
Dn 1113/2006
Os-10214/08
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 9. 9. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Hojnik Alojza iz Gornje Radgone,
Mladinska 7, ki ga zastopa odvetnik Branko
Lutarič iz Murska Sobote, Ul. arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, uvedlo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 10. 4. 1992, za trisobno stanovanje
št. 8, v stanovanjski hiši vl. št. 240, k.o.
Gornja Radgona, parc. št. 226 v izmeri
76,70 m2 s kletjo, sklenjene med Elrad Gornja Radgona in Hojnik Alojzom iz Gornje
Radgone, v korist in na ime Občine Gornja
Radgona.
Po izjavi predlagatelja se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Na navedeni nepremičnini se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predla-

gatelja Hojnik Alojza iz Gornje Radgone,
Mladinska 7.
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 18. 12. 2008
Dn 3295/2008
Os-1023/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Stanislave Mesarko, Na Klisu 6b, Vrhnika,
ki jo zastopa Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve listine, prodajne pogodbe z dne
16. 1. 1969, sklenjene med SGP Grosuplje
iz Grosupljega, kot investitorjem in prodajalcem ter Darinko Marijo Hrstič, sedaj Tolstojeva 37, Ljubljana, kot kupovalko, za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1. nadstropju
(3. etaži), s shrambo št. 7 v kleti (1. etaži),
v skupni izmeri 36,63 m2, Na Klisu 6b, Vrhnika, identif. št. 107.E (2002-926-107).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Stanislave Mesarko, Na Klisu 6b,
Vrhnika, na podlagi te pogodbe in prodajne
pogodbe z dne 23. 1. 1998.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 1. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I P 1037/2008
Os-9312/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Sabini Lavrič, v pravdni zadevi tožeče stranke Lesnina, d.d., Ljubljana, Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa Olga Kerže,
odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko
Mirana Drčiča, sedaj neznanega prebivališča (prej Trg OF 14, Ljubljana), zaradi plačila 163,59 €, dne 27. 10. 2008 sklenilo:
toženi stranki Miranu Drčiču, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P 1037/2008 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Branko Erčulj, Tržaška cesta 40,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko 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 27. 10. 2008
I 2825/2008-11
Os-9716/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Mišu Pavliču, Zapoge 06, Vodice, zaradi
izterjave 0,00, dne 21. 11. 2008 sklenilo:
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dolžniku Mišu Pavliču se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Gomboc Olivera, Slovenska cesta
55/c, 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 21. 11. 2008
VL 65313/2008
Os-10195/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Svetlani Šimic, Valvasorjeva ulica
64, Maribor, zaradi izterjave 2.573,46 EUR
sklenilo:
dolžnici Svetlani Šimic, Valvasorjeva ulica 64, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2008
IV P 2953/2008
Os-10290/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Poloni Mlakar Adam, v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta
IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa Vida Gaberc,
odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki
Nenadu Trifunovu, neznanega prebivališča
(v tožbi: Strane 9, Hruševje), zaradi plačila 1.637,80 EUR s pp, dne 17. 12. 2008
sklenilo:
toženi stranki Nenadu Trifunovu se v zadevi opr. št. IV P 2953/2008, na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se določi Bojan Franko, Gradišče 30, 1291 Škofljica.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
VL 70346/2008
Os-10424/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria dostava, proti dolžniku Simonu Bevku, Črnci 43, Apače, zaradi izterjave 858,32 EUR
sklenilo:
dolžniku Simonu Bevku, Črnci 43, Apače, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvr-
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šbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gorazd Balažic.
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 2. 12. 2008
I P 320/2008
Os-9532/08
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. in
5. točki drugega odstavka 82. člena ZPP,
v pravdni zadevi tožeče stranke Selme
Mehmedović Nasiha, Cesta revolucije 7,
Jesenice, ki jo zastopa Janez Poljšak, odvetnik na Jesenicah, proti toženim strankam: 1. Husi Mahmedović, Matije Gupca
10, Brčko, BiH, 2. Hasanu Mehmedoviću,
Bergelangmoensvegen 43b, Brumunddal,
Norveška, 3. Muharemu Mehmedoviću,
Bekkevegen 46b, Brumunddal, Norveška,
4. Džehvi Hrnić, Domagojeva 10, Zagreb,
Republika Hrvaška, 5. Zejni Mehmedovič,
Teofika Buce b.b., Sanica, BiH, 6. Rasemi Cipranić, Norveška, 7. Senadi Sitnić, Ul.
dr. Mustafe Pintola 15, Ilidža, 8. Senadu
Mehmedoviću, Missouri, Lees Summit, NE
Patterson, ZDA, 9. Fuadu Mehmedoviću,
Jurkovičeva 9, Zagreb, Republika Hrvaška,
10. Jasminki Mehmedović, Srpac, BiH, naslov neznan, 11. Sajmi Mehmedović, Banja Luka, BiH, naslov neznan, 12. Mesudu
Mehmedoviću, Norveška, naslov neznan,
13. Ademu Mehmedoviću, Prijedor, BiH, naslov neznan, 14. Fatimi Kučuković, Nemčija,
naslov neznan, 15. Izetu Crnaliču, Švedska,
naslov neznan, 16. Muniri Crnalič, Nemčija,
naslov neznan, 17. Jusufu Crnaliču, Zagreb,
Republika Hrvaška, 18. Muharemu Crnaliču,
Nemčija, zaradi ugotovitve obsega zapuščine, postavilo Cipranić Rasemi, Mehmedović
Jasminki, Mehmedović Sejmi, Mehmedović
Mesudu, Mehmedović Ademu, Kučković
Fatimi, Crnalić Izetu, Crnalić Muniri, Crnalić Jusufu in Crnalić Muharemu začasnega
zastopnika, odvetnika Mitja Severja. Začasni zastopnik bo zastopal navedene tožene
stranke v postopku, vse dokler tožene stranke ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 11. 2008
I 158/2008
Os-10135/08
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana – dostava proti dolžniku Eftimov Lazarju, Turnše 39, Dob,
zaradi izterjave 502,71 EUR s pp, dne 8. 12.
2008 sklenilo:
dolžniku Eftimov Lazarju, nekdaj stanujočemu na naslovu Turnše 39, 1233 Dob
, sedaj neznanega prebivališča, se v tem
postopku postavi začasni zastopnik, odv.
dr. Tratnik, Sočan, Bogataj, Miklošičeva 30,
1000 Ljubljana, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 12. 2008
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I 45/01
Os-10203/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana,
Slovenska cesta 58, zoper dolžnico Suzano
Cvijanovič, sedaj neznanega bivališča (prej
Prvomajska ulica 1, Nova Gorica), zaradi
izterjave denarne terjatve, dne 20. 11. 2008
sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, se
dolžnici Suzani Cvijanovič, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Majo Krašovec Orel iz Nove Gorice, Bevkov
trg 6, ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 45/01, vse dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 11. 2008

Oklici dedičem
I D 2237/2008
Os-9758/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Geiser Josipu Francu, roj. 23. 3. 1939, umrlem 28. 6.
2008, nazadnje stanujočem Pot na Rakovo
Jelšo 181, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Kot zakoniti dedinji prideta v poštev tudi
zap. hčerki, katerih podatki sodišču niso
znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedeni
dedinji ter vse ostale, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2008
I D 1373/2008
Os-9325/08
V zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Mariboru po dne 12. 6. 1981 umrlem
Jožefu Hajeku, roj. 28. 2. 1925, razvezanemu, nazadnje stan. Murnova 16, Maribor, je
po sodišču znanih podatkih in po navedbah
dediča – zapustnikovega sina Jožeta Majheniča, zapustnik bil razvezan in je imel
dva otroka, sina Jožeta Majheniča in sina
Marjana Krčeka, kateri pa je umrl in je zapustil hčer Ksenijo Krček, ki bi naj po izjavi
zapustnikovega sina Jožeta Majheniča živela v Nemčiji, njen naslov pa mu ni poznan
in ga tudi nikakor ne more pridobiti. Zato
sodišče poziva hčero zapustnikovega pokojnega sina Marjana Krčeka, Ksenijo Krček,
neznanega bivališča nekje v Nemčiji ter vse
ostale morebitne dediče, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pokojnem Jožefu
Hajeku, da se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo sodišču v skladu z 206.
členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 2008
D 253/2008
Os-9781/08
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Banda Milki, roj.

Čanak, roj. 27. 4. 1937, državljanki Republike Slovenije, vdovi, nazadnje stanujoči v Luciji, Podvozna cesta 2, Portorož in umrli dne
11. 2. 2008. Pismene oporoke ni zapustila,
bila pa je lastnica nepremičnine – stanovanja, vpisanega v vl. št. 3458/3, k.o. Portorož,
ozn. z ident. št. 3.E.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov, v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 12. 2008
D 576/2008
Os-9810/08
Šipoš Oto šofer v pokoju, iz Kuzme 99,
9263 Kuzma, je dne 1. 4. 2008 umrl in je
zapustil oporoko.
Do dediščine imajo pravico njegovi svojci, ki so tretjega dednega reda in so neznanega bivališča.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 12. 2008
D 417/2008
Os-10236/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 17. 7. 1947 umrli Marijani (Mariji
Ani, Anni) Anderle (Anderel), ki je bila rojena
16. 7. 1877 in je nazadnje stanovala v Zgornji Lipnici 26, Kamna Gorica.
Ker sodišču dediči pokojne niso znani, jih
sodišče poziva, da se v roku enega leta od
objave tega oklica javijo sodišču, v nasprotnem primeru bo sodišče štelo, da dedičev
po pokojni ni in bo njeno premoženje preneslo na Občino Radovljica.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 17. 12. 2008
D 170/2005
Os-10287/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Adamič Janezu, sinu
Jerneja, roj. 3. 6. 1916, upokojencu, držav
ljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Gašpinovo 4, umrlem 26. 1. 2005
v Ljubljani.
Eden izmed njegovih zakonitih dedičev
naj bi bil tudi njegov sin Jontez John, ki
naj bi živel v Avstraliji, vendar pa je njegov
točen naslov neznan. Zato sodišče s tem
oklicem poziva Jontez Johna, da se v roku
enega leta od objave tega oklica, oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na
spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasi in
uveljavlja svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 12. 2008
D 267/2007
Os-10288/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Vesel Antonu, sinu
Franca, roj. 16. 1. 1905, nazadnje stanujočem na območju Republike Slovenije v Podpreski 20, umrlem v ZDA, razglašenem za
mrtvega, z datumom smrti 17. 1. 1975.
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Sodišče razpolaga s podatkom, da naj
bi zapustnik imel dva otroka, in sicer sina
Vesel Roberta ter hčerko Vesel Margareto.
Njuna naslova sta sodišču neznana. Še to ni
jasno, ali sta sploh še živa, ali ne. Zato sodišče s tem oklicem poziva zapustn. vdovo, če
je še živa ter vse zapustn. potomce, da se
v roku enega leta od objave tega oklica, oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na
spletni strani tukajšnjega sodišča zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 12. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Antolin Gabrijela, Vosek 17/c, Pernica,
zavarovalno polico, št. 50500032033, izdala
zavarovalnica KD finančna točka Maribor.
m-1235
Baronik Edi, Frenkova cesta 1/f, Pobegi,
zavarovalno polico, št. 40302000751, izdala
zavarovalnica KD življenje d.d. gnp-302431
Đaković Pero, Ulica borcev 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. POL 01 26354, izdala
zavarovalnica Moja naložba. m-1250
Hranjec Jadranka, Cesta proletarskih
brigad 59, Maribor, zavarovalno polico, št.
POL – 11 26385, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m-1276
Rančić Stojan, Kumrovška ulica
5, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500028621 in 50500028673, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnn-302383

Spričevala preklicujejo
Adamič Stanislav, Sv. Gregor 4A, Ortnek,
diplomo Kadetske šole za miličnike, izdano
na ime Adamič Stane, leto izdaje 1983.
gnj-302387
Antolič Damjan, Bukovci 115/a, Markovci,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje elektro
računalniške šole Ptuj – smer elektrotehnik
računalništva, izdano leta 2003 in 2004.
m-1275
Arnuš Mirjana, Kremberk 39/a, Benedikt,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor – pomočnik peka in
slaščičarja, izdano leta 2006. m-1239
Bizjak Uroš, Brezovica 8, Bizeljsko,
indeks, št. 59070143, izdala VŠUP Novo
mesto. gni-302488
Cik Luka, Ulica Koroškega bataljona 13,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja medijska in
grafična šola Ljubljana. gnj-302512
Černe Rok, Lackova cesta 43/c, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2007. m-1270
Črnčič Sebastijan, Prušnikova ul. 42,
Maribor, maturitetno spričevalo Srednje
kmetijske šole, izdano leta 1999. m-1238
Ferk Irena, Vodovodna cesta 29, Ceršak,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 2005. m-1274
Fujs Metka, Groharjeva ulica 7, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
v Mariboru – smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1989. m-1263
Galić Helena, Kidričeva cesta 1, Miklavž
na Dravskem polju, maturitetno spričevalo
II. gimnazije Maribor, izdano leta 2001.
m-1252
Gerlič Marko, Gorkega ulica 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1989. m-1240
Glavan Luka, Arclinska cesta 7/a, Vojnik,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Celju – avtomehanik,
izdano leta 2003. gnq-302430

Golež Andrej, Rakovec 8, Grobelno,
spričevalo o opravljeni poklicni maturi
Biotehniške šole Maribor, izdano leta 2005.
m-1245
Gorišek Dragica, Udarniška 4, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Borisa Kidriča v Celju, izdano leta
1972, izdano na ime Juvačič Dragica.
gnq-302505
Grmič Amanda, Vespazianova ul. 4, Ptuj,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Ekonomske šole Ptuj – ekonomski
tehnik, izdano leta 2005. m-1283
Grmič Roman, Veliki Brebrovnik 43,
Miklavž na Dravskem polju, diplomo SAZŠ
– kmetijska mehanizacija, izdana leta 1984.
m-1247
Hozjan Karl, Tomšičeva 8, Lendava –
Lendva, spričevalo 8. razreda dvojezične OŠ
II Lendava, izdano leta 1984. gnb-302495
Irgolič Sabina, Čolnikov trg 14, Benedikt,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1990,
1991, 1993 in 1994. m-1232
Ivnik Tamara, Murščeva ul. 11, Ptuj,
maturitetno spričevalo in spričevalo 2., 3.
in 4. letnika Ekonomske šole Ptuj – smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2004, 2005
in 2006. m-1260
Jašovnik Petra, Borova vas 30, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1999.
m-1243
Jaunik Nina, Mayeričeva 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor – ekonomski tehnik, izdano leta
2005. m-1259
Jenko Andraž, Kamna Gorica 5/a,
Kamna Gorica, indeks, št. 11240170039,
izdala Višja šola za multimedije Ljubljana.
gni-302513
Kajzer Vukša Klemen, Trinkova ul. 68,
Ljubljana, spričevalo Srednje medijske in
grafične šole Ljubljana, izdano leta 2002.
gnd-302518
Kapić Edita, Reška ulica 27, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika ŠC PET Ljubljana,
izdano leta 2007. gns-302378
Klobasa Tanja, Spodnji Gastaraj 16,
Jurovski Dol, indeks, št. 0007540, izdala FF
Maribor. m-1261
Klobučar Žana, Partizanska cesta 3,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo od 1. do
3. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta
2005, 2006 in 2007. m-1242
Kocjančič Rok, Kriva pot 29, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje biotehnične šole v Kranju.
gnf-302391
Kokolj Gordana, Drvanja 3, Benedikt,
spričevalo o poklicni maturi Srednje strojne
in poslovne šole Maribor – smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2005. m-1246
Kolar Darko, Pristava 29/c, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Stročja vas, izdano
leta 1995. gno-302407
Korenčič Aleška, Okiškega 35, Ljubljana,
indeks, št. 80003386, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta Maribor. gnr-302379
Koterle Vlačič Majda, Vanganelska 11,
Koper – Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije Koper. gny-302397

Kovačič Boštjan, Breg 54, Majšperk,
spričevalo 5. letnika Srednje strojne šole
Ptuj, izdano leta 2003. m-1281
Kozar Andrej, Sv. Ana 15, Sv. Ana v
Slov. goricah, spričevalo 9. razreda OŠ
Gustava Šiliha, št. 12/2008, izdano leta
2008. m-1231
Krivec Denis, Sp. Sleme 11/b, Selnica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1999. m-1272
Kropivšek Davorin, Vinarska 59, Maribor,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor –
strojni tehnik, izdano leta 1990. m-1280
Kropivšek Davorin, Vinarska 59, Maribor,
spričevalo andragoškega zavoda, program
US02 – natakarski pomočnik, št. 331/STR,
izdano leta 1992. m-1255
Kukovec Marjan, Gosposvetska cesta
21, Maribor, spričevalo Poklicne strojno
kmetijske šole za voznike Maribor, izdano
leta 1978. m-1257
Ledinek Bogdan, Žiče 88/b, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje.
gnj-302412
Majgaj Aleš, Kristan vrh 13, Podplat,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole v
Štorah, izdano leta 2002. gnq-302380
Mastinšek Aleksander, Rogoznica 17,
Voličina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor – gostinski tehnik, izdano leta 1997.
m-1269
Mežnar Jaka, Pavšičeva ulica 20,
Logatec, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Šiška, izdano leta 2008. gnh-302514
Miklaužič Zvonko, Hum na Sutli 51, Hum
na Sutli, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor – zidar,
izdano leta 1978. m-1284
Muc Milena, Levčeva 2, Mengeš, diplomo
Srednje šole za trgovinsko dejavnost
Ljubljana, izdana leta 1990. gnb-302395
Murtić Emir, Hradetskega 78, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana.
gnu-302501
Nadižar Lidija, Kozinova 7, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Ljudske delavske univerze Ivan Regend,
izdano na ime Hribar Lidija. gnf-302516
Nevistić Iva, Sečovlje 62/d, Sečovlje
– Sicciole, spričevalo SEPŠ Koper
– administrator, izdano leta 2007.
gnk-302511
Novak Monika, Litijska cesta 167,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Božidarja Jakca Ljubljana, izdano leta 2007.
gnt-302377
Omanović Mehmed, Kumarov 171, Velika
Kladuša, diplomo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča Ljubljana – smer izolater, št.
167-1986/87 z dne 5. 6. 1987. gnn-302508
Pelcl Jurij, Toledova 25, Ruše, indeks,
št. 1416/2008-09, izdan 1. 9. 2008, program
kuhar. m-1233
Petan Jernej, Gosposvetska cesta 61,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor – smer natakar, izdano leta 2002.
m-1268
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Petek Irena, Pongrac 67/c, Griže,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 1981,
izdano na ime Puher Irena. gnw-302499
Polanič Sandra, Kraigherjeva 21, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj – smer prodajalec, izdano leta
1992. m-1237
Radelj Danijel, Dedni Dol 10, Grosuplje,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993 in 1995.
gnc-302494
Rojc Franc Janez, Groharjeva 10,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra srednje strojne in kemijske
šole Ljubljana, št. 98/66. gng-302390
Rožman Katja, Cesta krških žrtev 49/a,
Krško, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici – smer
gimnazija, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
gni-302413
Rudolf Rok, Paka pri Velenju 50, Velenje,
indeks, št. 30014649, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana.
gnb-302445
Rugel Sonja Marija, Linhartova cesta
9, Ljubljana, indeks, št. 41080272,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnf-302491
Sadikovič Šerif, Titova 79, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
– smer zidar, izdano leta 1983. m-1278
Slana Danica, Belšakova 16, Ptuj,
diplomo in spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje šole pedagoške in kulturne
usmeritve Maribor, izdani od 1984 do 1987
leta. m-1279
Strajnar Vesna, Gorenje pri Divači
21, Divača, spričevalo 3. in 4. letnika SŠ
Srečka Kosovela Sežana – ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 2001 in 2002.
gnx-302402
Šeligo Darja, Negova 65, Spodnji Ivanjci,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1995. m-1282
Štesl Simon, Veščica 18, Murska Sobota,
spričevalo o končani OŠ I. Murska Sobota,
izdano leta 1986. gns-302503
Tušar Peter, Hribernikova 8, Idrija,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jurija
Vege Idrija, izdano leta 2003. gnt-302452
Verderber Miro, Štalcerji 2, Kočevska
Reka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Kočevje – oblikovalec kovin,
izdano leta 1995. gnr-302404
Veselko Dejan, Prepolje 32, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 2. in 3. letnika IKŠ
Maribor – strojni mehanik, izdano leta 1993
in 1994. m-1241
Voglar Martina, V zavoju 32/b, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2007. m-1285
Založnik Anja, Jazbina 11, Črna na
Koroškem, indeks, št. 30090573, izdala
Fakulteta za zdravstvene vede. m-1244
Zrim Tamara, Naselje Ljudske pravice
45, Murska Sobota, indeks, št. 71040221,
Biotehniška fakulteta. gng-302515
Zver Ramona, Žolgarjeva ulica 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor – smer aranžerski tehnik, izdano
leta 2005. m-1254
Žigart Magdalena, Podvelka 15,
Podvelka, spričevalo 2. in 3. letnika II.
gimnazije Maribor, izdano leta 2004 in 2005.
m-1266

Drugo preklicujejo
Andronikov Darko, Tržaška cesta
143/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
97106095, izdala Biotehnična fakulteta
Ljubljana. gne-302392
Arnuga Vili, Hudalesova ul. 42, Maribor,
delovno knjižico, št. 3250. m-1290
AS Sigra d.o.o., Žerovnica 10, Grahovo,
dovoljenje za prvo zaposlitev tujca v RS,
Trnovac Ibrahim, št. 04244223175 z dne
17. 3. 2008. gnx-302498
Baloh Tamara, Dvorakova 1, Maribor,
delovno knjižico, št. 22037. m-1291
Blatnik Tone, Zdenska vas 2/a, Grosuplje,
orožni list, št. OL 0018560, izdala UE
Grosuplje. gnq-302405
Borec Janko, Ul. OF 40, Maribor, delovno
knjižico, ser. št. 477852, reg. št. 16903.
m-1288
Branton d.o.o., Šmartinska 10, Ljubljana,
izvod licence, št. 2, serija 308189, za vozilo
z reg. št. CE -7502. gnl-302510
Brecl Janko, Pirnatova 56, Maribor,
službeno izkaznico, št. 1070 in značko, Mp
– PIRS Ljubljana, dne 31. 1. 2007. m-1292
Cestnik Klara, Medijske toplice 14/a,
Izlake, študentsko izkaznico, št. 18070264,
izdala FF Ljubljana. gne-302492
Dajčman Maks, Gregorčičeva 7, Maribor,
izkaznico vojnega veterana, št. 6935, izdana
10. 9. 2007. m-1287
Dautbašić Refik, Meljska cesta 111,
Maribor, potrdilo o opravljenem tečaju za
izvajanje zidanja in obmetavnje betonskih
del, št. certifikata je IZO 08/2784, izdano
leta 2008. m-1264
Dušan Podobnikar s.p., Osredek pri
Dobrovi 4, Dobrova, izvod licence št. 010713,
s ser. št. O1018066, za tovorno vozilo
M.A.N. 26.332, z reg. oznako Lj N8-99F,
izdana dne 4. 4. 2005, z veljavnostjo do
19. 4. 2009. gnh-302389
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 011, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019915000, izdana na ime Dular
Matej. gnz-302496
Fažmon Gregor, Spodnja Velka 114/a,
Zgornja Velka, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500008057000. gnh-302414
Ferk Janez, Sernčeva 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61249293, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-1236
Ficko Marjan, Tuškova 18, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 32958. m-1251
Fideršek Barbara, Cirkovce 77/a,
Cirkovce,
študentsko
izkaznico,
št.
81636989, izdala EPF Maribor. m-1262
Frangež Srečko s.p., Zg. Jablane
11, Cirkovce, potrdilo za voznika, št.
007054/BGD52-2-11922/2007, izdano na
ime Korpar Ljerka, izdanega 11. 12. 2007, z
veljavnostjo do 7. 12. 2008. gnx-302398
Frangež Srečko s.p., Zg. jablane
11, Cirkovce, potrdilo za voznika, št.
007054/BGD52-2-464872008, za voznika
Zagorščak Ivico, izdanega 9. 7. 2007, z
veljavnostjo do 21. 4. 2009. gnm-302509
Grenko Marina, Cesta talcev 18, Velenje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
zdravstvenega tehnika, izdano v bolnici
Slovenj Gradec, leta 1991. m-1277
Grm
Anton
s.p.,
Polajna
4,
Stranice,
potrdilo
za
voznika,
št.
000966/SŠD61-3-5311/2007, izdan dne
25. 7. 2007, za voznika Marjanović Zorana.
gny-302497
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Horvat Uroš, Kraigherjeva 1, Lenart v
Slov. goricah, vozno karto, št. 12663 smer
Lenart – Maribor, izdal Veolia transport.
m-1273
Hostnik Domen, Črni potok 11/a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
25007142, izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana. gnm-302384
Hrovat Erika, Ambrus 66, Zagradec,
študentsko izkaznico, št. 25070043,
Fakulteta za arhitekturo. gni-302388
ITRO d.o.o., Železarska cesta 3, Štore,
štampiljko z napisom ITRO trgovina, servis
in storitve d.o.o. Železarska c. 3, 3220 Štore,
št. 7. gnk-302411
Jerončič Andreja, Zdravkova 16, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21080201, izdala
FDV Ljubljana. gnt-302502
Kaitović Cane, Štrekljeva 68, Maribor,
delovno knjižico. m-1248
Keranović Jasmina, Klavčičeva 2,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gnp-302381
Kotnik Nastja, Tomšičeva 37, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 32070132,
izdala NTF – oddelek za tekstilstvo Ljubljana.
gnd-302493
Krajinić Almir, Ulica Staneta Severja 2,
Maribor, potrdilo o opravljenem tečaju za
izvajanje zidanja in obmetavanje betonskih
del, št. certifikata je IZO 08/2781, izdano
leta 2008. m-1265
Krajnc Tomaž, Cesta talcev 30, Rače,
delovno knjižico, št. 21920. m-1267
Krstin Diana, Mestni trg 8, Idrija, vozno
karto, št. 1496, na relaciji Idrija Ljubljana,
izdal Avrigo Nova Gorica. gnw-302453
Kusić Šaban, Štrekljeva 24, Maribor,
delovno knjižico. m-1253
Leskovec
Irena,
Hotedršica
47,
Hotedršica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola BIC Ljubljana. gno-302507
Mađeruh Josip, Vavta vas 69, Straža,
potrdilo o opravljenem izpitu s traktorjem
in traktorskimi priključki, izdano v Postojni.
gne-302442
Marbiro d.o.o., Majeričeva ulica 008,
Maribor, izvod licence za tovorno vozilo z
reg. št. MB N2 – 588, znamke Zastava, tip
50,8 AD, zaporedna št. 5. gnw-302399
Marksl Miran, Pod šolo 4, Kamnica,
delovno knjižico, št. 49477. m-1234
Mehmet Arac, Cesta v Mestni log
72, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70070577, Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnl-302410
Merve Kuzucu, Cesta 27. aprila 41,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
70070719, Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnm-302409
Nikl Tanja, Dražen vrh 28, Sv. Ana v Slov.
goricah, vozno karto, št. 12656, izdal Veolia
transport. m-1289
Ostrički Barbara, Goriška 13, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 9738. m-1230
Pavšič Polona, Gregorčičeva 16, Idrija,
delovno knjižico, št. A 618973. gnp-302406
Pečkaj
Anton,
Partizanska
3,
Logatec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500005072000, izdajatelj Cetis d.d.
Celje. gns-302403
Pentelić
Nija,
Žaucerjeva
ulica
12, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 41053473, izdala FOV v Kranju.
gno-302382
Petrović Miloš, Ulica Rudija Mahniča 3,
Ankaran – Ankarano, študentsko izkaznico,
št. 41210114, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnf-302441
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Poljšak Uroš, Triglavska cesta 36,
Radovljica, študentsko izkaznico, št.
19287909, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnh-302489
Ramadani Salji, Ul. Ivana Roba
19, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244242299, izdano 27. 10. 2008 do
26. 10. 2009. gnr-302504
Rebol Miro, Moste 54, Žirovnica,
dokazilo o opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti odgovorne osebe za
prevoze, št. 604332, opravljeno dne 14. 3.
1997. gnv-302400
Ribnikar Klemen, Podbrezje 245, Naklo,
delovno knjižico. gnl-302385
Rugel Sonja Marija, Linhartova cesta
9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41080272, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gng-302490
Starič Darko, Ob Bistrici 2, Ribnica,
vozno karto, št. 2089 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnp-302506
Stele Matjaž d.o.o. Avtoprevozništvo,
Praprotna polica 32, Cerklje na Gorenjskem,
izvod licence skupnosti, št. 001099/019, za
vozilo DAF, z reg. št. KR K7 – 172, izdano
19. 3. 2004, z veljavnostjo do 13. 3. 2009.
gno-302432

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Stele Matjaž d.o.o. Avtoprevozništvo,
Praprotna polica 32, Cerklje na Gorenjskem,
izvod licence skupnost, št. 001099/019, za
vozilo DAF, z reg. št. KR D7 – 790, izdano
19. 3. 2004, z veljavnostjo do 13. 3. 2009.
gnn-302433
Suhadolc
Petra,
Linhartova
66,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19407446, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnc-302394
Šenk Jona, Gostičeva 68, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 19994542, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. m-1258
Širovnik Tjaša, Mazovčeva pot 7,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
frizerska šola v Ljubljani. gnn-302408
Špijodić Selma, Smetanova ulica
88, Maribor, delovno knjižico, št. 22740.
m-1286
Tušek Jana, Studeno 7, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 27004375, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnd-302393
UDC gradbene storitve in svetovanje
d.o.o., Pot na Grič 022, Ljubljana, dovoljenje
za prvo zaposlitev tujca, št. 04244236123,
izdano na ime Django Kochani Makedonija.
gnu-302401

Vaupotič Nataša, Holcerjeva ulica 11,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico,
reg. št. 20068, izdana leta 2002. m-1271
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana,
žig okrogle oblike, premera dveh centimetrov
z besedilom na zunanji strani roba: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, in v sredini
v vrsticah: Območna služba Ptuj, UD Ptuj,
s številko 02 in znakom zavoda. Ob-1107/09
Zorec Manca, Brilejeva 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41080093, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. gng-302415
Zuhrić Nusret s.p., Dolenjska cesta 45C,
Ljubljana, izvod licence, št. 011116/006, za
vozilo z reg. št. LJ 42-1EE, izdan dne 28. 12.
2007 in izvod licence, št. 011116/005, za
vozilo z reg. št. LJ X4-32T, izdan 16. 11. 2007.
gnz-302396
Žibert Matija, Cesta oktobrskih žrtev
28, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
E1001194, izdal FERI Maribor. m-1256
Živec Maja, Ledina 15, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 19475299, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnv-302500
Žnider Martin, Ložnica 23, Makole, ADR
certifikat za prevoz nevarnih snovi, št. 020165,
izdan 22. 1. 2005. m-1249
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