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Ob-1438/09
Obvestilo

Na podlagi 3. člena Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 33/08, 73/08) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
objavlja obvestilo:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja podaljšanje roka za zbiranje prijav na javni razpis
kreditov za študij v tujini, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 12, dne 1. 2. 2008
(Ob-1973/08).
Rok za zbiranje prijav se podaljša do
30. 4. 2009 oziroma do podelitve kreditov v
vrednosti 1.250.000,00 EUR.
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene in v veljavi.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-1328/09
Obvestilo
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje
in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, objavlja, da sta s 30. januarjem
2009 zaprta:
1. razpis dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za
leto 2008, Ob-3553/08 in
2. razpis A. posojil brezposelnim osebam, ki so oziroma bodo realizirale samozaposlitev s posredovanjem ZRSZ od
1. 1. 2007 naprej in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju brezposelnih
oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki povečujejo
število zaposlenih, od 1. 1. 2008 naprej
(»Razpis A«), B. posojil za samozaposlitev podjetnikov začetnikov, odpiranje novih delovnih mest v malem gospodarstvu
in pri delodajalcih (do 50 zaposlenih), za
zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2008 naprej (»Razpis B«) in za posojilo (obratna
sredstva) delodajalcem, ki so prejeli iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za
Dolenjsko za leto 2008 posojilo za nakup
opreme ali ekološkega tovornega vozila,
Ob-3552/08.
Navedena razpisa sta bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 36/08 z dne 11. 4.
2008. Razpisa za leto 2009 bosta predvidoma objavljena konec meseca marca oziroma v začetku aprila 2009.
Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

Ob-1440/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l.
RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08
– ZJF-D), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08), Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1), Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, ki ga je komisija potrdila
z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21. 11.
2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001), Zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/06 – UPB1,
114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 –
popr.), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07,
85/08), Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008, ki ju
je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 110022/2006/4, (sprejet na 98. redni seji Vlade
RS, 23. 11. 2006), Načrta izvedbe Programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti
2008 in 2009, ki ga je sprejela Vlada RS s
sklepom, št. 11002-1/2008/3 (sprejet na 169.
redni seji Vlade RS, 15. 5. 2008) in Spremembe Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009, ki jo je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-3/2008/2 (sprejet na 265. dopisni
seji Vlade RS, 18. 11. 2008), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljen
na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07), Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006), Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o sploš
nih določbah o Evropskem skladu za regi-

onalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (OJ L 371/2006), Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87
in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (OJ L 214/2006), Priglašene
sheme državnih pomoči »Programi zaposlovanja«, številka priglasitve: BE01-50228602008, dne 31. 12. 2008, Odločbe št. OP
RČV/2/1/04-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev
za program »Spodbujanje zaposlovanja
težje zaposljivih brezposelnih oseb – Zaposli.me« z dne 23. 1. 2009 in na podlagi
Pogodbe št. 2611-09-038404 o sofinanciranju programa Zaposli.me/ Spodbujanje
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih
oseb« (ISARR koda OP13.2.2.1.04.0001)
v okviru 2. razvojne prioritete Spodbujanje
zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih ter
2.1. prednostne usmeritve Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, z dne 28. 1. 2009,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta IX/6,
objavlja
javni razpis
Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja
težje zaposljivih brezposelnih oseb
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Predmet, ciljne skupine in cilj javnega
razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih
oseb, s pomočjo subvencije za zaposlitev
za polni delovni čas pri tržnih delodajalcih,
ki bodo za polni delovni čas za obdobje
najmanj:
– enega leta zaposlili osebe s statusom
brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
– so starejše od 50 let,
– so mlajše od 25 let in v zadnjih
6 mesecih niso imele redno plačane zaposlitve,
– so iskalci prve zaposlitve in so pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo pred
manj kot dvema letoma ter so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidencah Zavoda,
– so mlajši od 30 let z dokončano
vsaj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo) in
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imajo poklic, ki se uvršča med suficitarne v
pregledu suficitarnih in deficitarnih poklicev
in poklicnih področij ter v zadnjih 6 mesecih
niso imeli redno plačane zaposlitve (seznam
objavljen na spletni strani: http://www.ess.
gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.
htm#Letni_pregled_deficitarnih_in_suficitarnih_poklicev),
– niso dosegle stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja,
– so prijavljene v evidencah Zavoda
12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, razen
oseb vključenih v javna dela;
– dveh let zaposlili osebe s statusom
brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidencah Zavoda več kot 24 mesecev.
Kot redno plačana zaposlitev se šteje
vsaka zaposlitev, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi v skladu z Zakonom o
delovnih razmerjih.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 3.850
brezposelnih oseb, od tega 55% žensk.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu
več kot 50% prihodkov ustvarili s prodajo
blaga in storitev na trgu in bodo za obdobje
najmanj enega oziroma dveh let za polni
delovni čas zaposlili brezposelno osebo iz
ciljne skupine. Vsak delodajalec se lahko
prijavi na območno službo Zavoda, kjer ima
sedež. Projekt je izvajalec (delodajalec), ki
z vlogo/ami za skupaj največ deset zaposlitev kandidira za pridobitev subvencije za
zaposlitev brezposelne osebe iz sredstev
Evropskega socialnega sklada. Zavod bo z
izbranim vlagateljem za prvo izbrano vlogo
sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije za
zaposlitev, za preostale izbrane vloge pa
anekse k pogodbi.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih
pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v
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okviru namena tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč. Pomoč
je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen, ki jih je prejel
skladno s shemo državnih pomoči »Programi zaposlovanja« številka priglasitve: BE015022860-2008 z dne 31. 12. 2008.
Do pomoči za zaposlovanje niso upravičeni delodajalci, ki:
– so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-UPB2) (Ur. l. RS, št. 44/07),
– poslujejo v sektorju S.13 – država
(Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na; http://www.stat.si/klasje/tabela.
aspx?cvn=3347),
– poslujejo v sektorju S.15 – Nepridobitne inst. stor. gospodinjstvom (SKIS),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v
dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti
(Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD),
ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/
tabela.aspx?cvn=4943),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v
dejavnosti B – Rudarstvo (SKD).
Do pomoči za zaposlitev po tem razpisu
niso upravičene brezposelne osebe za samozaposlitev v lastniški gospodarski družbi,
ki jo tudi osebno vodijo.
Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so na dan prijave registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da zaposlitev oseb, za katere kandidirajo na tem razpisu, predstavlja povečanje
števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem
v zadnjih 12 mesecih, razen v primerih prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve in zaradi
izredne odpovedi iz krivdnih razlogov na
strani delavca, razen iz razloga negativne
ocene poskusnega dela,

– da v obdobju zadnjih dveh let niso
kršili določil pogodbe o nenamenski porabi
sredstev iz naslova aktivne politike zaposlovanja,
– da na dan prijave niso v stečajnem
postopku, postopku prenehanja, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– da na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah,
– da niso prejeli, niti niso v postopku za
pridobitev drugih javnih sredstev, s katerimi
bi bila presežena polovica celotnih stroškov
zaposlitve posamezne vključene osebe,
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– da se v aktivnost ne bo vključila brezposelna oseba, ki ji je pri tem vlagatelju
prenehala pogodba o zaposlitvi in se je prijavila na Zavodu, od takrat pa še ni preteklo
12 mesecev.
Izbrani vlagatelji, s katerimi bo na podlagi
vloge po tem razpisu pogodba že sklenjena,
morajo ob predložitvi nove vloge izpolnjevati, poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev, še
naslednja pogoja:
– da so realizirali vse zaposlitve iz že
sklenjenih pogodb o dodelitvi subvencije
oziroma so v soglasju z Zavodom ugotovili,
da pogodbe ni mogoče realizirati v celoti
in/ali
– da so na podlagi že sklenjene pogodbe
o dodelitvi subvencije realizirali morebitna
vračila sredstev, za katera je Zavod že izstavil terjatev.
Za vsako vlogo posebej morajo vlagatelji
dokazati izpolnjevanje pogojev z izjavo, ki
je v razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje
pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS bo vlagatelj dokazal
s potrdilom davčnega urada, ki ob vložitvi
vloge ni starejše od 30 dni. Zavod lahko
preveri izjavo vlagatelja z vpogledom v uradne evidence.

4. Merila za izbor
Merila za izbor vsakega predlaganega delovnega mesta znotraj posamezne vloge

Število točk

1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (ali je delovno 50 točk
mesto primerno za brezposelno osebo iz ciljne skupine glede na njeno izobrazbo, dodatna znanja, delovne izkušnje)
v območju, v katerem bo delodajalec zaposlil brezposelno osebo
2. Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo 10 točk
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljavnem
v času odločanja
3. Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo 7 točk
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja veljavnem
v času odločanja
4. Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo 3 točke
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja veljavnem
v času odločanja
5. Na delovnem mestu je vlagatelj pripravljen zaposliti invalida

10 točk

6. Na delovnem mestu je vlagatelj pripravljen zaposliti žensko

10 točk

Maksimalno število točk

80 točk

Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere

50 točk
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Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki bodo ocenjena z najmanj 50 točkami.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta, ki bodo zbrala
višje število točk. V primeru, da bodo delovna mesta ocenjena z enakim številom točk, se
prednostno izberejo vloge vlagateljev, ki še niso bili izbrani na tem razpisu. V primeru, da
le-teh ni, se izvede žrebanje.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«,
2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, operacije
»Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago, znaša skupaj 15.400.000,00 EUR, od tega:
Leto

6849 – sredstva ESS (85%)

6998 – sredstva LU (15%)

Skupaj

2009

5.440.000,00

960.000,00

6.400.000,00

2010

6.630.000,00

1.170.000,00

7.800.000,00

2011

1.020.000,00

180.000,00

1.200.000,00

13.090.000,00

2.310.000,00

15.400.000,00

Skupaj

Okvirna razdelitev sredstev po območnih
službah Zavoda:
Območna služba
OS Celje
OS Koper
OS Kranj

Sredstva
v EUR
1.900.663,00
735.467,00
674.718,00

OS Ljubljana

3.313.836,00

OS Maribor

2.570.401,00

OS Murska Sobota

1.853.358,00

OS Nova Gorica

524.836,00

OS Novo mesto

824.600,00

OS Ptuj

622.931,00

OS Sevnica

721.525,00

OS Trbovlje

542.264,00

OS Velenje

1.115.401,00

6. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru instrumenta
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 4.000,00 EUR za enoletno
zaposlitev oziroma 8.000,00 EUR za dvoletno zaposlitev za posamezno delovno mesto
in se izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe. Izplačilo bo izvedeno najkasneje v 120 dneh od predložitve
popolnega zahtevka za plačilo subvencije, ki
ga delodajalec naslovi na pristojno območno
službo Zavoda.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora izvajalec predložiti zahtevek in dokazila:
– kopijo obrazca M-1/M-2,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo
v zvezi s predmetom pogodbe še najmanj
10 let po poteku subvencionirane zaposlitve.
V končnem poročilu za vsako zaposlitev
izvajalec poda izjavo:
– da je bila vključena oseba pri izvajalcu zaposlena neprekinjeno 12 oziroma
24 mesecev,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe o
zaposlitvi vključene osebe z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,

– da je vključeni osebi zagotovil plačo,
skladno s pogodbo o zaposlitvi, in ji izplačal
tudi druge prejemke, skladno z veljavnimi
predpisi, iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi
računovodskimi listinami,
– da bo hranil dokumentacijo v zvezi s
predmetom pogodbe še najmanj 10 let po
izteku subvencionirane zaposlitve,
– da višina prejetih javnih sredstev za
zaposlitev brezposelne osebe, skupaj s subvencijo prejeto v okviru javnega razpisa, ni
presegla polovice celotnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe,
– da bo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor s strani pristojnih
organov RS in Evropske skupnosti,
– da je vodil ločen knjigovodski sistem ali
ustrezno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s predmetom pogodbe.
7. Roki in način predložitve vlog
Vloge morajo biti v zaprti kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja,
ter vidno oznako:»Ne odpiraj – vloga na
Javni razpis Zaposli.me/«. Vloge se naslovi
ali osebno vloži na naslovu pristojne območne službe Zavoda. Vloge morajo imeti
na pisemski kuverti prilepljeno izpolnjeno
tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije
oziroma morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi
elementi, ki so navedeni v tabeli iz točke III.
razpisne dokumentacije.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
V primeru poziva na dopolnitev vloge, se
dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Zaposli.me/«.
8. Roki za predložitev vlog
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče območne
službe Zavoda, do zadnjega petka v mesecu v letu 2009 in 2010, in sicer:
– na prvi rok – 27. 2. 2009 do 12. ure,
– na vmesne roke – vsak zadnji petek v
mesecu do 12. ure,
– na zadnji rok – 24. 9. 2010 do 12. ure.
Kolikor zadnji petek v mesecu ni delovni
dan, se šteje za rok prvi naslednji delovni
dan.
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Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi
razdelitve vseh sredstev naslednjega odpiranja vlog ne bo. V tem primeru se v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda
objavi zaključek javnega razpisa. Vloge, ki
bodo prispele po zadnjem roku, bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno tretji
delovni dan po roku, določenem za predložitev vlog, in sicer ob 10. uri, v prostorih
pristojne območne službe Zavoda.
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila predloženih vlog, se strokovne
komisije za izvedbo javnega razpisa lahko
odločijo, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi
se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni
dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/.
Za odpiranje vlog so zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog strokovne komisije
ugotavljajo popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Komisija popolne vloge
preveri z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev ter točkuje vsako posamezno delovno
mesto v skladu z merili iz točke 4. »Merila za
izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
vsakem roku, ki je določen za predložitev
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani Zavoda. Vlagateljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda
posreduje sklepe o izboru in jih pozove na
podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle
minimalnega števila točk, se v objavljenem
roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge
niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji v
roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko
sklepajo najkasneje do 31. 12. 2010.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.
si/ (v rubriki dejavnost/javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno v vložišču območnih služb Zavoda,
v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15. ure, v petek od 8. do 13. ure ter
v sredo tudi od 14. do 16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
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ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
12. Informacije: vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo najkasneje šest dni pred
potekom posameznega roka za predložitev vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov:
Martina.Stanonik@ess.gov.si. Odgovori na
morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih
bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od
prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.
13. Informiranje in obveščanje javnosti:
izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti, skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljeni
na spletni strani: http://www.euskladi.si/.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
vlagateljev, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske skupnosti, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev Republike
Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada.
Vlagatelj se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da
bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; ali na
kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z
izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane
podatke.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-1441/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l.
RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08
– ZJF-D), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO
in 109/08), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08), Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1), Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, ki ga je komisija potrdila
z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21. 11.
2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001), Zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/06 – UPB1,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 –
popr.), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07,
85/08), Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008, ki ju
je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 110022/2006/4, (sprejet na 98. redni seji Vlade
RS, 23. 11. 2006), Načrta izvedbe Programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti
2008 in 2009, ki ga je sprejela Vlada RS s
sklepom, št. 11002-1/2008/3 (sprejet na 169.
redni seji Vlade RS, 15. 5. 2008) in Spremembe Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009, ki jo je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-3/2008/2 (sprejet na 265. dopisni
seji Vlade RS, 18. 11. 2008), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljen
na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07), Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006), Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (OJ L 371/2006), Uredbe Komisije
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis (OJ L 379/2006),
Priglašene sheme pomoči po pravilu »de
minimis« »Spodbujanje zaposlovanja za
krajši delovni čas«, številka priglasitve:
M007-5022860-2008, z dne 4. 12. 2008,
Odločbe št. OP RČV/1/4/02-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje
zaposlovanja za krajši delovni čas« z dne
21. 1. 2009 in Pogodbe št.: 2611-09-038302
o sofinanciranju programa Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas (ISARR
koda OP13.2.1.6.02.0001) v okviru 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti prednostne usmeritve 1.4.
Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih
možnosti Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, z
dne 28. 1. 2009, Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
spodbujanje zaposlovanja za krajši
delovni čas
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Predmet, ciljna skupina in cilj javnega
razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje
zaposlovanja brezposelnih oseb s pomočjo

subvencije za zaposlitev za krajši delovni
čas pri tržnih delodajalcih.
Ciljna skupina so brezposelne osebe,
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
Zavoda RS za zaposlovanje.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 400
brezposelnih oseb, od tega 55% žensk.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu
več kot 50% prihodkov ustvarili s prodajo
blaga in storitev na trgu in bodo za najmanj
polletno oziroma enoletno obdobje za krajši
delovni čas (4 oziroma 6 ur na dan) zaposlili brezposelno osebo. Vsak delodajalec/
vlagatelj se lahko prijavi na območno službo
Zavoda, kjer ima sedež. Projekt je izvajalec
(delodajalec), ki z vlogo/ami za skupaj največ deset zaposlitev kandidira za pridobitev
subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Zavod bo z izbranim vlagateljem za prvo
izbrano vlogo sklenil pogodbo o dodelitvi
subvencije za zaposlitev, za preostale izbrane vloge pa anekse k pogodbi.
Dodeljena sredstva za subvencijo predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis« v
okviru sheme »Spodbujanje zaposlovanja
za krajši delovni čas«, številka priglasitve:
M007-5022860-2008, z dne 4. 12. 2008, kar
pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu izvajalcu na podlagi tega pravila
ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma
100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) v zadnjih treh proračunskih
letih, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Do pomoči niso upravičeni delodajalci,
ki:
– so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-UPB2) (Ur. l. RS, št. 44/07),
– poslujejo v sektorju S.13 – država
(Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na; http://www.stat.si/klasje/tabela.
aspx?cvn=3347),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v
dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti
(Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD),
ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/
tabela.aspx?cvn=4943),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v
dejavnosti A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih
organizmov (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008, v skladu z
Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 17/08) – v nadaljevanju: SKD,
– bodo zaposlili brezposelno osebo v dejavnosti B – Rudarstvo (v skladu s SKD),
– bodo zaposlili brezposelno osebo v
dejavnosti, ki spada v primarno proizvodnjo
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I
k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– so ustanovljeni v skladu z Zakonom o
zadrugah (Ur. l. RS, št. 62/07 – UPB1).
Do pomoči za zaposlitev po tem razpisu
niso upravičene brezposelne osebe za samozaposlitev v lastniški gospodarski družbi,
ki jo tudi osebno vodijo.
Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so na dan prijave registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da v obdobju zadnjih dveh let niso
kršili določil pogodbe o nenamenski porabi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sredstev iz naslova aktivne politike zaposlovanja,
– da na dan prijave niso v stečajnem
postopku, postopku prenehanja, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– da na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah,
– da niso prejeli, niti niso v postopku za
pridobitev drugih javnih sredstev za zaposlitev posamezne vključene osebe, katerih
višina, skupaj s to subvencijo, presega 50%
letne minimalne plače v RS,
– da v okviru pravila »de minimis« ne bodo
presegli 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00

Št.

EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju)
v zadnjih treh proračunskih letih,
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– da se v aktivnost ne bo vključila brezposelna oseba, ki ji je pri tem vlagatelju
prenehala pogodba o zaposlitvi in se je prijavila na Zavodu, od takrat pa še ni preteklo
12 mesecev.
Izbrani vlagatelji, s katerimi bo na podlagi
vloge po tem razpisu pogodba že sklenjena,
morajo ob predložitvi nove vloge izpolnjevati, poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev, še
naslednja pogoja:
– da so realizirali vse zaposlitve iz že
sklenjenih pogodb o dodelitvi subvencije
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oziroma so v soglasju z Zavodom ugotovili,
da pogodbe ni mogoče realizirati v celoti
in/ali
– da so na podlagi že sklenjene pogodbe
o dodelitvi subvencije realizirali morebitna
vračila sredstev, za katera je Zavod že izstavil terjatev.
Za vsako vlogo posebej morajo vlagatelji
dokazati izpolnjevanje pogojev z izjavo, ki
je v razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje
pogoja o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS bo vlagatelj dokazal
s potrdilom davčnega urada, ki ob vložitvi
vloge ni starejše od 30 dni. Zavod lahko
preveri izjavo vlagatelja z vpogledom v uradne evidence.

4. Merila za izbor
Merila za izbor vsakega predlaganega delovnega mesta znotraj posamezne vloge

Število točk

1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (ali je delovno
mesto primerno za brezposelno osebo iz ciljne skupine glede na njeno izobrazbo, dodatna znanja, delovne izkušnje)
v območju, v katerem bo delodajalec zaposlil brezposelno osebo

50 točk

2. Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljavnem
v času odločanja

10 točk

3. Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljavnem
v času odločanja

7 točk

4. Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo
brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja veljavnem,
v času odločanja

3 točke

5. Na delovnem mestu je vlagatelj pripravljen zaposliti invalida

10 točk

6. Na delovnem mestu je vlagatelj pripravljen zaposliti žensko

10 točk

Maksimalno število točk

80 točk

Minimalno število točk, da se delovno mesto izbere

50 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji. Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki bodo ocenjena z najmanj
50 točkami.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za
posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta,
ki bodo zbrala višje število točk. V primeru,
da bodo delovna mesta ocenjena z enakim
številom točk, se prednostno izberejo vloge
vlagateljev, ki še niso bili izbrani na tem
razpisu. V primeru, da le-teh ni, se izvede
žrebanje.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.4. prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«, operacije »Spodbujanje zaposlovanja
za krajši delovni čas«.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago, znaša skupaj 1.000.000,00 EUR, od
tega:

Leto

9235 – sredstva ESS (85%)

9247 – sredstva LU (15%)

2009

425.000,00

75.000,00

500.000,00

2010

318.750,00

56.250,00

375.000,00

2011

106.250,00

18.750,00

125.000,00

Skupaj

850.000,00

150.000,00

1.000.000,00

Okvirna razdelitev sredstev po območnih
službah Zavoda:
Območna služba
OS Celje
OS Koper
OS Kranj
OS Ljubljana
OS Maribor
OS Murska Sobota
OS Nova gorica
OS Novo mesto
OS Ptuj
OS Sevnica
OS Trbovlje
OS Velenje

Sredstva v
EUR
118.003,00
54.985,00
67.137,00
213.169,00
163.376,00
104.446,00
33.584,00
47.520,00
46.510,00
40.165,00
35.210,00
75.895,00

Skupaj

6. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru instrumenta
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, katere višina je določena glede na
obdobje zaposlitve in delovni čas vključene
osebe, kot prikazuje tabela spodaj.
Obdobje zaposlitve
Delovni čas

1/2 leta

1 leto

4 ure

1.250,00

2.500,00

6 ur

1.875,00

3.750,00

Izplača se v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe. Izplačilo bo izvedeno najkasneje v 120 dneh od predložitve
popolnega zahtevka za plačilo subvencije, ki
ga delodajalec naslovi na pristojno območno
službo Zavoda.
Za vsako subvencionirano zaposlitev mora
izvajalec predložiti zahtevek in dokazila:
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– kopijo obrazca M-1/M-2,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
Izvajalec je dolžan hraniti dokumentacijo
v zvezi s predmetom pogodbe še najmanj 10
let po poteku subvencionirane zaposlitve.
V končnem poročilu za vsako zaposlitev
izvajalec poda izjavo:
– da je bila vključena oseba pri izvajalcu
zaposlena neprekinjeno 6 oziroma 12 mesecev,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe o
zaposlitvi vključene osebe z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– da je vključeni osebi zagotovil plačo,
skladno s pogodbo o zaposlitvi, in ji izplačal
tudi druge prejemke, skladno z veljavnimi
predpisi, iz področja delovno pravne zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi
računovodskimi listinami,
– da bo hranil dokumentacijo v zvezi s
predmetom pogodbe še najmanj 10 let po
izteku subvencionirane zaposlitve,
– da skupni znesek pomoči, ki mu je bil
dodeljen na podlagi pravila »de minimis«
ne bo presegel 200.000,00 EUR (oziroma
100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) v obdobju zadnjih treh
proračunskih let,
– da višina prejetih javnih sredstev za
zaposlitev brezposelne osebe, skupaj s subvencijo prejeto v okviru javnega razpisa, ni
presegla 50% letne minimalne plače v RS,
– da bo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor s strani pristojnih
organov RS in Evropske skupnosti,
– da je vodil ločen knjigovodski sistem ali
ustrezno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s predmetom pogodbe.
7. Roki in način predložitve vlog
Vloge morajo biti v zaprti kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako:»Ne odpiraj – vloga
na Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja
za krajši delovni čas«. Vloge se naslovi ali
osebno vloži na naslovu pristojne območne
službe Zavoda. Vloge morajo imeti na pisemski kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo
iz točke III. razpisne dokumentacije oziroma
morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi elementi,
ki so navedeni v tabeli iz točke III. razpisne
dokumentacije.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Spodbujanje
zaposlovanja za krajši delovni čas«.
Roki za predložitev vlog
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče območne
službe Zavoda, do zadnjega petka v mesecu v letu 2009 in 2010, in sicer:
– na prvi rok – 27. 2. 2009 do 12. ure,
– na vmesne roke – vsak zadnji petek v
mesecu do 12. ure,
– na zadnji rok – 28. 6. 2010 do 12. ure.
Kolikor zadnji petek v mesecu ni delovni
dan, se šteje za rok prvi naslednji delovni
dan.
Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi
razdelitve vseh sredstev naslednjega odpiranja vlog ne bo. V tem primeru se v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
objavi zaključek javnega razpisa. Vloge, ki
bodo prispele po zadnjem roku, bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno tretji
delovni dan po roku, določenem za predložitev vlog, in sicer ob 14. uri, v prostorih
pristojne območne službe Zavoda.
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila predloženih vlog, se strokovne
komisije za izvedbo javnega razpisa lahko
odločijo, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi
se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni
dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/.
Za odpiranje vlog so zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog strokovne komisije
ugotavljajo popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Komisija popolne vloge
preveri z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev ter točkuje vsako posamezno delovno
mesto v skladu z merili iz točke 4. »Merila za
izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
vsakem roku, ki je določen za predložitev
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani Zavoda. Vlagateljem izbranih delovnih mest pristojna območna služba Zavoda
posreduje sklepe o izboru in jih pozove na
podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih ne bodo dosegle
minimalnega števila točk, se v objavljenem
roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge
niso izbrane.
Zoper sklep o izboru lahko vlagatelji v
roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči
drugostopenjski organ Zavoda.
Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko
sklepajo najkasneje do 30. 9. 2010.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/
(v rubriki dejavnost/javni razpisi). Razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču območnih služb Zavoda, v
času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka
od 8. ure do 15. ure, v petek od 8. do 13. ure
ter v sredo tudi od 14. do 16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,

ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
12. Informacije: vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo najkasneje šest dni pred
potekom posameznega roka za predložitev
vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni
osebi Zavoda na spletni naslov: Antonija.
Pezdirc@ess.gov.si. Odgovori na morebitne
zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani Zavoda.
13. Informiranje in obveščanje javnosti:
izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bodo
pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti, skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki so
objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
vlagateljev, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske skupnosti, ki so pristojne za
izvrševanje nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije
in sredstev Evropskega socialnega sklada.
Vlagatelj se s podpisom pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev zaveže, da
bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; ali na
kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z
izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane
podatke.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 551-001/2009
Ob-1329/09
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB-1), Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2009
(Uradni list RS, št. 123/08) in Pravilnika o
sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja
Javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2009
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in
neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane
Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je
program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti programa,
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in
oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj
časa oziroma se program izvaja na območju
občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.500 EUR kot določa Odlok o proračunu
občine Šmartno pri Litiji za leto 2009, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila
na naslednja področja:
a) humanitarni programi,
b) zdravstveni programi,
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 27. 2. 2009 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
ali osebno v tajništvu občine do 27. 2. 2009
do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov 2009«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/89-62-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 610-0001/2009
Ob-1330/09
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 123/08) in Pravilnika o postopku in
merilih za vrednotenje kulturnih programov
in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05
– UPB, 14/07 in 119/07) Občina Sevnica
objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne,
likovne, fotografske in filmske ter knjižnozaložniške dejavnosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in
projektov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– kulturna društva za izvajanje programov na področju kulture s sedežem v Občini
Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– dokazilo o urejeni evidenci in članstvu
(velja samo za kulturna društva – izpolnite
in obvezno priložite fotokopijo evidence o
članstvu),
– resorne občinske zveze, če so izvajalci
programa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo in imajo stalno prebivališče v Občini
Sevnica,
– da bo projekt ali program izveden v letu
2009 na območju Občine Sevnica,
– da je priložen potrjen vzorec pogodbe,
– da so podali resnične podatke.
4. Vrednost razpisa: 41.873,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov
je Pravilnik o postopku in merilih za vredno-
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tenje kulturnih programov in projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 61/05 – UPB, 14/07 in
119/07). Pravilnik je sestavni del razpisne
dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze).
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 9. februarja 2009: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošt. morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošt. najpozneje 9. 2. 2009 (datum poštnega žiga na
dan 9. 2. 2009).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2009«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: strokovna komisija, imenovana s
sklepom župana, bo z odpiranjem prijav začela 11. februarja 2009, v sejni sobi Občine
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo
vlogo. V primeru, da predlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga
izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od
datuma odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2009.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od 26. 1. 2009 do izteka
prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.
si, spletni strani KŠTM Sevnica www.kstm.
si, ali si jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo na Javnem zavodu KŠTM, Glavni
trg 19, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Rok
Petančič, tel. 07/81-61-075 ali 051/680-289,
e-mail: rok.petancic@kstm.si, v času od
8. do 16. ure.
Občina Sevnica
Št. 430-4/2009
Ob-1331/09
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Zkme-UPB1)
(Uradni list RS, št. 51/06), 214. do 230.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08), Statuta Občine Zagorje ob Savi – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 109/05, 31/07), Odloka o
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
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2009 (Uradni list RS, št. 122/08), Pravilnika
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 58/07)
in sklepa župana št. 032-2/2009 z dne 8. 1.
2009, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih pomoči za
programe razvoja podeželja in
kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za
leto 2009
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja
podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2009 v okvirni višini 36.600 EUR
po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za
primarno proizvodnjo
2. Urejanje pašnikov,
kmetijskih zemljišč
in dostopov

Okvirna višina
sredstev (EUR)
21.600
15.000

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev: do sredstev za razpisane
ukrepe iz poglavja II so upravičeni nosilci
kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Zagorje ob
Savi in imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha
kmetijskih obdelovalnih površin (naložbe v
rastlinjake, plastenjake in sadovnjake) oziroma 3 ha kmetijskih obdelovalnih površin
pri ostalih naložbah na navedenem območju
ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG) vpisano v register KMG pri
pristojnem državnem upravnem organu.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Predmet podpore so: stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja
novo uvedenega standarda, stroški nakupa
in montaže nove tehnološke opreme v objektih (za krmljenje, molžo in izločke …), nakup
materiala, nove opreme in stroški izgradnje
ali adaptacije pomožnih živinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd. (adaptacija ali
rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče sofinancirati. V primeru novogradnje
hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in
gnojišč), prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih
trajnih nasadov (ne velja za: prestrukturiranje
vinogradov, zasaditev letnih rastlin), stroški
nakupa in montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka s pripadajočo novo opremo
ali samo nova oprema za rastlinjak oziroma
plastenjak, stroški nakupa in montaže novih
mrež proti toči, stroški honorarjev arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni
stroški, kot so upravni in pravni stroški niso
opravičljivi).
Podpore se ne dodelijo za: nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče stroške proizvodnje, preproste naložbe za nadomestitev.
K vlogi (Prijavni obrazec 1) morajo vlagatelji predložiti še dodatno dokumentacijo:
B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2008 (samo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pri naložbah v hleve), D obrazec – prijava
površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2008, kopija načrtov oziroma dovoljenj (kolikor so potrebna za naložbo), predračun naložbe. Naložba še ne sme
biti izvedena, zaključena pa mora biti pred
izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila
se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG
ni podjetje v težavah. Pri naložbah v hleve
znaša oziroma bo znašala zmogljivost hleva
najmanj 3 GVŽ – upošteva se tudi kombinirana reja.
2. Urejanje pašnikov
Predmet podpore so: stroški za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc
(splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi).
K vlogi (Prijavni obrazec 2) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo: B
obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem
gospodarstvu za leto 2008, kopijo pašnega
načrta s popisom del, opreme in tehnologijo
paše (izdela strokovna služba), predračun
naložbe (izdela trgovec). Naložba še ne
sme biti izvedena, zaključena pa mora biti
pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG,
KMG ni podjetje v težavah.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov
Predmet podpore so: stroški strojnih
storitev za odstranjevanja skal, planiranje
zemljišča, stroški strojnih storitev urejanja,
obnove in izgradnje poljskih in travniških
poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni
in pravni stroški niso opravičljivi).
K vlogi (Prijavni obrazec 3) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo: D
obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin
ter zahtevkov na površino za leto 2008, načrt ureditve zemljišča ali dostopov (izdela
strokovna služba), pri čemer se ne upoštevajo drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela,
ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča,
kolikor je to potrebno, predračun izvajalca
oziroma izvajalcev strojnih storitev. Naložba
še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora
biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG,
KMG ni podjetje v težavah.
Finančne določbe (od 1. do 3. točke poglavja IV): do 50% upravičenih stroškov na
KMG na OMD območjih in do 40% upravičenih stroškov na KMG za ostala območja
oziroma do 5.000 EUR na KMG na leto.
Sredstva za ukrep pod točko 1 se zagotovijo
iz »SM 08028 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu«, za ukrep pod točko 2 in 3 pa iz »SM
08026 – Male agromelioracije« proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2009.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev: na podlagi razpoložljivih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog – vsota vseh
predračunov za upravičene stroške, bo izračunan količnik, kot osnova za okvirni izračun nepovratnih sredstev upravičencem.
Upravičenci bodo o izboru obveščeni z odločbo. V odločbi bo navedena okvirna višina
sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na
predračun, določen pa bo tudi rok za oddajo

zaključnih dokazil – računov o opravljenih
storitvah. Prispeli računi upravičencev bodo
končna osnova za ponovni izračun količnika
med razpoložljivimi sredstvi in vsoto vseh
računov za upravičene stroške, s tem pa
tudi končna osnova za izračun sofinanciranja prijavljenega ukrepa. Kolikor bo vrednost
na računu višja od vrednosti na predračunu, se upošteva nižja vrednost. Upravičenci
bodo po oddaji računov o opravljenih storitvah prejeli nove odločbe in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb.
VI. Način in kraj oddaje vlog: pisne vloge
(obrazce s predpisanimi prilogami) oddajo
vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja
in pripis »Ne odpiraj – javni razpis 2009 –
kmetijstvo«. Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemni
pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi.
Vlagatelj lahko kandidira za več ukrepov,
vsak ukrep pa mora biti v ločeni ovojnici.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok
za oddajo vlog prične teči naslednji dan od
dneva objave v Uradnem listu RS in se zaključi 27. 2. 2009.
VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje pravočasno prispelih
vlog na javni razpis bo 4. 3. 2009 in ne bo
javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok
za dopolnitev je 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelji
v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičenci
bodo o izboru obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa. Z izbranimi prejemniki sredstev bodo po
zaključku roka za oddajo zaključnih dokazil
– računov o opravljenih storitvah, sklenjene
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik v
roku 8 dni ne pristopi k podpisu pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev
sredstev tega razpisa. Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2009. Kolikor
bo na posamezne ukrepe prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Kolikor finančna sredstva na
proračunski postavki »SM 08024 – Strategija
razvoja kmetijstva in RPP« ne bodo v celoti
porabljena, se preostala sredstva prerazporedijo na postavki »SM 08028 – Strukturni
ukrepi v kmetijstvu« in »SM 08026 – Male
agromelioracije«.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija, ki obsega besedilo javnega
razpisa in obrazce za posamezne ukrepe,
je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v
sprejemni pisarni in vložišču ter na spletu
(www.zagorje.si). Vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Zagorje ob Savi, Oddelku za gospodarstvo,
v pisarni št. 208 ali na tel. 03/56-55-713
(Damir Kozolič).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-2/2009
Ob-1332/09
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
124/00, 79/01, 30/02, 109/08), 214. do 230.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05, 31/07),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08) in
sklepa župana št. 430-2/2009 z dne 8. 1.
2009, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev za leto 2009 v Občini Zagorje
ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo vsebinsko in
finančno letno poročilo o realizaciji programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2009 znaša 6.500,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.
si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve prijav in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: vloga na
predpisanih obrazcih se odda v zaprti ovojnici z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
programi turističnih društev 2009«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti obvezno naveden
naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo
Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, tel.
03/56-55-713).
8. Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2009
(poštni žig). Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno
označene in prepozno prispele vloge bodo
zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje vlog bo 25. 2. 2009 ob
8. uri in ne bo javno. O izidu razpisa bodo
vlagatelji pisno obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega
razpisa. O morebitnih pritožbah o dodelitvi
sredstev odloči župan. Z izbranimi turističnimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v ka-

terih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-10/2009
Ob-1333/09
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 214. do
230. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Odloka o
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2009 (Uradni list RS, št. 122/08) in sklepa
župana št. 430-10/2009 z dne 15. 1. 2009,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih
in humanitarnih organizacij v letu 2009
(v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.
Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob
Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov.
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2009 je 10.850,00 €.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. V
času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom: prijava na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z
navedbo naslova naročnika in vidno oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis, programi invalidskih in humanitarnih organizacij v
letu 2009«. Na hrbtni strani kuverte mora
obvezno biti naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Blanka Šmit, tel. 03/56-55-730).
Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 27. februarja
2009, in sicer do 12. ure. Nepravočasne
prijave ne bodo obravnavane.
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Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno.
O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo
pisno obveščeni najkasneje v roku 30-ih dni
po izteku roka za prijavo na ta razpis. O
morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o
dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-1/2009
Ob-1334/09
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08), 214. do 230.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05, 31/07),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08) in
sklepa župana št. 430-1/2009 z dne 8. 1.
2009, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na
področju kmetijstva v letu 2009 v Občini
Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva na
področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
oziroma so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo tudi na območju
Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Zagorje
ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov društev
na področju kmetijstva v letu 2009 znaša
6.300,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.
si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se odda v zaprti ovojnici z
navedbo naslova naročnika in vidno oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis – programi društev na področju kmetijstva 2009«.
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Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir
Kozolič, tel. 03/56-55-713).
8. Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2009
(poštni žig). Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno
označene in prepozno prispele vloge bodo
zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje vlog bo 25. 2. 2009 ob
10. uri in ne bo javno. O izidu razpisa bodo
vlagatelji pisno obveščeni z odločbo najkasneje v 30 dneh po zaprtju javnega razpisa.
O morebitnih pritožbah o dodelitvi sredstev
odloči župan. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-11/2009
Ob-1335/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 41/04) in
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08),
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in
programov društev in skupin, ki
delujejo na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti za leto 2009
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev,
društev in skupin, ki delujejo na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika
bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih
in prireditvah ter izvedbo samostojnega nastopa,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim
odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis
prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
Občine Zagorje ob Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na
območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo
projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi.
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V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati
vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za
sodelovanje na razpisu.
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2009
znaša 60.850,00 €, od tega bo 1.250,00
€ namenjenih za »interventna sredstva«
oziroma za izvajalce in njihove programe,
opredeljene v zadnjem odstavku pod točko
»pogoji za sodelovanje na razpisu«.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2009.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave
do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija
je dostopna tudi na internetni strani Občine
Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne
dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošt. na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne
odpiraj – prijava na razpis – kultura 2009«.
Rok za oddajo prijave je 27. februarja 2009
do 12. ure.
Izid razpisa
Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za
oddajo prijav na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku
za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-3/2009
Ob-1336/09
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 122/08) in sklepa župana št. 430-3/2009
z dne 14. 1. 2009, Občina Zagorje ob Savi
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja
varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2009 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini
Zagorje ob Savi za leto 2009, ki bodo v obliki
čistilnih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih
neprofitnih nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt bo dokončan v letu 2009,

– nosilci projekta imajo najmanj dve leti
izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh
razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2009 je
3.000,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Zaključno poročilo projekta mora biti oddano
najkasneje do 1. 12. 2009.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav
komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
rok za oddajo prijav je do petka, 27. februarja 2009. Razpisno dokumentacijo lahko
dobite v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5
in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte na zahtevanem obrazcu in z
vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi ali oddajte na pošt. kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na
razpis okolje 2009. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.
si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in prostor
Občine Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-5/2009
Ob-1339/09
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi Odloka o proračunu občine
Litija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 44/08),
Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS,
št. 76/08) in Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2009,
sprejetega dne 11. 12. 2008 na 22. redni seji
občinskega sveta, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov/projektov s področja
socialnega varstva v Občini Litija v letu
2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov,
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ki jih bodo izvajalci izvajali na območju občine ali izven Občine Litija, vendar za občane
Občine Litije v letu 2009. Pri sofinanciranju
se bodo upoštevali stroški dela in materialni
stroški, ki so nujni za izvajanje programa/
projekta, in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih
delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški
uporabe objekta za izvedbo programa (npr.
obratovalni stroški) in stroški administracije
(obveščanje in informiranje) v zvezi z izvedbo predlaganega programa.
Programi/projekti, za katere bodo izvajalci lahko pridobili sredstva iz tega razpisa pa
pokrivajo naslednja področja:
1. Programi na področju humanitarne dejavnosti, kot so:
2. Programi za delo z zasvojenimi, kot
so:
3. Preventivni programi, kot so:
4. Programi za starejše in programi društev upokojencev, kot so:
5. Programi obnove in investicijskega
vzdrževanja prostorov, kot so:
Podrobnejše vsebine so navedene v razpisni dokumentaciji in v Lokalnem programu
socialnega varstva v občini Litija za leto
2009, sprejetem dne 11. 12. 2008 na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Litija.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali
pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so
jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri
razdelitvi sredstev na tem razpisu.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pred
lagatelji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Litija oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Litija (velja izključno za invalidske in dobrodelne organizacije, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin, regije ali države,
pri čemer se kot dokazilo upošteva število
članov iz občine in plačana članarina, če so
jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi se lahko
javijo na javni razpis za pridobitev sredstev
za programe, ki so predmet tega pravilnika
samo, če imajo sedež zavoda na območju
Občine Litija.
– so ustrezno registrirani, tako da imajo
dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da na področju izvajanja programov
in projektov, ki so predmet tega pravilnika,
delujejo že najmanj eno leto pred objavo
javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno
zakonodajo,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov,
– prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo
programa, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun,
sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo,
državni proračun,…),
– da je iz njihovih finančnih poročil za
preteklo leto razvidno, da so za realizacijo

programa v preteklem letu zagotovili vsaj
10% lastnih ali neproračunskih sredstev.
Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu razpisa socialno varstvenih
programov prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, katere pa lahko strokovna komisija, imenovana s strani župana za
vodenje postopka razpisa, po svoji presoji
tudi združi, če meni, da je to smotrno in da
se programi po vsebini ali uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega števila je možno
samo za programe, ki so v posebnem interesu Občine Litija.
3. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša do
23.850 EUR, v skladu s prijavami in merili
pa se bodo razdelila na naslednja področja
javnega razpisa:
1. Projekti na področju humanitarne
dejavnosti v višini 7.203 EUR,
2. Programi za delo z zasvojenimi v
višini 4.050 EUR,
3. Preventivni programi v višini 3.599
EUR,
4. Programi za starejše in programi
društev upokojencev v višini 4.050 EUR,
5. Programi obnove in investicijskega
vzdrževanja prostorov v višini 4.948 EUR.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/
projektov
Programi/projekti se bodo vrednotili po
merilih in kriterijih, določenih v Pravilniku o
postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v
občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08).
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika. Odvisna je
od števila točk ter predvidenih odhodkov
posameznega programa in ne more presegati 75% predvidenih odhodkov. Preostali
del do celotnih stroškov programa pa mora
izvajalec zagotoviti sam ali jih pridobiti iz
drugih virov. Izjema so nekateri programi,
ki so v posebnem interesu Občine Litija in
so posebej opredeljeni v letnem programu
socialnega varstva in tem pravilniku.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do petka, 27. 2. 2009, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 12. ure, ali
poslane priporočeno po pošt. (datum poštnega žiga 26. 2. 2009) na naslov: Občina
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo v letu 2009«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in
poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
a) oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
b) neustrezno naslovljeni in
c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija dne 2. 3. 2009 in ne bo javno.
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Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k
dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo
predlog izločen kot nepopoln.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov.
Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli
sklep o izboru programov/projektov, ki se
bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija
in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8
dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil
svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev
sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti
(soba 50 ali 52) ali jo pridobijo na spletnih
straneh www.litija.si, dodatne informacije v
zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, soba 50,
tel. 01/89-63-459, kontaktna oseba Marjana
Weilgoni Anžel.
Občina Litija
Št. 122-0002/2009-03102

Ob-1343/09

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Referat za družbene
dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07),
– Statut Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99, … 23/07),
– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 115/08).
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2009.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma je
njihov program dejavnosti zastavljen tako,
da aktivno vključuje občane Občine Ravne
na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
iz Občine Ravne na Koroškem.
Pravico do sofinanciranja programov in
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva imajo:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in
zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe
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v Občini Ravne na Koroškem ali za občane
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za
dopolnitev njihove registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne invalidske
organizacije,
– humanitarne organizacije ali dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav
drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki
so pomoči potrebni,
– prostovoljne in neprofitne organizacije
za samopomoč, ki jih ustanovijo neposredno prizadeti, in imajo v svojih programih
elemente socialne pomoči,
– društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z
Zakonom o društvih,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in
imajo v svojih programih elemente socialne
skrbi za zagotavljanje čimbolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov
Občine Ravne na Koroškem v okolje.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za predmet javnega razpisa:
19.381 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem
znesku, in sicer prva polovica dodeljenega zneska do konca meseca junija 2009
in druga polovica dodeljenega zneska do
konca meseca novembra 2009. Prejemniki
sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12.
2009.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo
biti predložene do ponedeljka, 2. 3. 2009,
v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali
poslane po pošt. na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – ne odpiraj« in
z oznako »Javni razpis – programi in projekti
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva – 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošt. s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen
naslov prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v torek, 3. 3.
2009, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne
ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji
Jezernik ali na spletni strani www. ravne.si,
od vključno petka, 30. 1. 2009.
11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programov in v celoti izpolnjene
obrazce, ki so priloga k razpisni dokumentaciji.
12. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo Poročilo o porabljenih sredstvih za
leto 2008.
13. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje
programov in izbor programov in projektov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva, navedene v Pravilniku o postopku
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za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 115/08), ki je priloga razpisne
dokumentacije.
14. Podrobne informacije dobite na Referatu za družbene dejavnosti Občine Ravne
na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki III
za družbene dejavnosti, tel. 02/821-60-22.
15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov in projektov.
16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 671-2/2009
Ob-1354/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za
sofinanciranje programov športa ter najemu
športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/99 in
3/05) ter Odloka o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 124/08) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2009 v Občini
Ilirska Bistrica
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je
javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v letu 2009 v
Občini Ilirska Bistrica objavljen na spletni
strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
so na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-21/2009
Ob-1355/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 9. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08 z
dne 5. 2. 2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 124/08 z dne 30. 12. 2008) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2009 v Občini Ilirska
Bistrica
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je
javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2009 v Občini Ilirska Bistrica objavljen na spletni strani občine: http://
www.ilirska-bistrica.si.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
so na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 05/714-13-61, kontaktna

oseba: Erika Vrh ali prek elektronske pošte:
erika.vrh@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-1360/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US), Zakona o javno zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07,
65/08), Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o javni razsvetljavi v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08), Občina
Sevnica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe javne
razsvetljave v Občini Sevnica
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, telefaks 07/81-61210, matična številka: 5883008, ID za DDV:
SI99767392.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 68/08).
3. Predmet javnega razpisa in območje koncesije: predmet javnega razpisa je
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave in
drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne
razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje
v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. Izbrani koncesionar bo imel izključno pravico
opravljanja gospodarske javne službe, ki je
predmet tega razpisa, na celotnem območju
Občine Sevnica.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme
biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) ponudbi.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba po tem javnem razpisu
se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri
koncesionarja, in sicer za določen čas 5 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe
se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih
z zakonom.
5. Postopek izbire koncesionarja: naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane gospodarske javne službe ponudbo
enega ponudnika ali skupino ponudnikov,
z upravno odločbo izdano v skladu s prvim
odstavkom 22. člena Odloka o javni razsvetljavi v občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 68/08) in 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07,
65/08). Javni razpis za opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave v
Občini Sevnica, vključno z razpisno dokumentacijo, bo objavljen na spletnih straneh
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si).
6. Pogoji za udeležbo: za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati
pogoje potrebne za udeležbo, določene v
razpisni dokumentaciji, pri čemer mora priložiti tudi listine, ki so zahtevane v razpisni do-
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kumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena
v skladu z določili razpisne dokumentacije.
Ponudbo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo ponudbi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova
zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko
obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne ponudbe
morajo ponudniki, ki sodelujejo pri skupni
ponudbi, skupaj izpolnjevati vse pogoje za
udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila.
7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev
in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe
izbral enega koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna ponudba. Merila za izbor
koncesionarja so:
– cenovno opredeljen predlog letnega
plana urejanja javne razsvetljave,
– tehnična usposobljenost,
– kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe,
– dosedanje izkušnje oziroma reference
ponudnika,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
– finančna usposobljenost,
– pričetek izvajanja gospodarske javne službe skladno z določili koncesijskega
akta.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
9. Način, kraj in rok za prevzem razpisne dokumentacije: ponudniki lahko tri dni
po objavi tega razpisa zahtevajo razpisno
dokumentacijo osebno na naslovu: Občina
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v
pisarni št. 121 – Jurij Kuhar, po elektronski
pošt. na naslovu: jurij.kuhar@obcina-sevnica.si, objavljena pa bo tudi na spletnih
straneh Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si.
10. Način, kraj in rok oddaje ponudbe:
ponudniki morajo oddati ponudbe na obrazcih prejete razpisne dokumentacije v zaprtih
ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – razpis za
koncesijo – GJS javna razsvetljava« na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica. Ponudniki lahko oddajo ponudbe
priporočeno po pošt. ali osebno v sprejemni pisarni Občine Sevnica do 27. 2. 2009
do 9. ure. Naročnik/koncedent bo upošteval
vse ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno
pisarno na naslovu koncedenta najpozneje
do 27. 2. 2009, do 9. ure. Nepravočasne ali
nepravilno opremljene ponudbe bodo zavržene in ponudnikom vrnjene neodprte.
11. Kraj, prostor in čas javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 2.
2009, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Odgovorna oseba za dajanje informacij: dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v
pisni obliki. Odgovorna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Jurij Kuhar. Ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, elektronska pošta: jurij.kuhar@obcina-sevnica.si, z oznako »koncesija – GJS
javna razsvetljava«.
Občina Sevnica

Št. 322-0001/2009
Ob-1373/09
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 123/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju
turističnih prireditev v Občini Sevnica (Ur. l.
RS, št. 14/07) in Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica (Ur. l. RS, št. 119/07), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v
Občini Sevnica za leto 2009
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov znaša 22.122,00 €.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe
turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega
obiska oziroma promocija kraja, ki vplivajo
na turistični razvoj posameznega kraja ter
celotne občine. Pogostitve za člane društva
in ostale izvajalce turističnih prireditev niso
upravičen strošek.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
4.1. Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registriranje za izvajanje
dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in
delujejo v Občini Sevnica,
– organizatorji prireditve, ki so lokacijsko
vezani na Občino Sevnica.
Do sredstev niso upravičena društva, ki
so za isto prireditev že pridobila sredstva
na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina
Sevnica oziroma so z vsebino programa
kandidirali na ostalih državnih oziroma mednarodnih razpisih.
4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– so zveze širšega pomena na področju
turizma,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
Z enim prijavnim obrazcem vlagatelj prijavi eno prireditev. Če je v razpisanem obdobju pripravlja več različnih prireditev je
potrebno izpolniti več prijavnih obrazcev.
5. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z
razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009.
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7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do vključno 2. 3. 2009 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica. Pošiljke oddane po pošt. morajo
biti oddane s priporočeno pošt. najpozneje do 2. 3. 2009 (datum poštnega žiga na
dan 2. 3. 2009). Prijave morajo biti oddane
v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«. Na
kuverti mora biti napisan naziv in naslov
prijavitelja.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na zavodu KŠTM,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali na spletni
strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani zavoda KŠTM (www.
kstm.si).
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Zdravko Remar (zdravko.remar@kstm.si), tel.
07/81-61-071 in Alenka Kozorog (alenka.
kozorog@kstm.si), tel. 07/81-61-072.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: komisija za sofinanciranje turističnih prireditev bo z odpiranjem vlog začela
5. 3. 2009. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo
vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v
tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši
pogoji koriščenja sredstev.
Občina Sevnica
Št. 430-13/2009
Ob-1398/09
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 214. do
229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Odloka o
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2009 (Uradni list RS, št. 122/08) in sklepa
župana številka 430-13/2009, z dne 14. 1.
2009, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih
tekmovanj v letu 2009 v Občini Zagorje
ob Savi (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
športnih društev in klubov, ki sodelujejo v
ekipnih državnih tekmovanjih.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo športna društva
oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so organizirani v skladu z določili zakona o društvih,
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih,
– so v primeru, da je bil njihov program
v preteklem letu sofinanciran iz občinskega
proračuna, predložili vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
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– se pojavljajo v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za leto 2009 je 105.800,00 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.
si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z
navedbo naslova naročnika in vidno oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis, ekipna tekmovanja – 2009«. Na hrbtni strani
kuverte mora obvezno biti naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. št. 03/56557-18).
8. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 27. februarja 2009
do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo
obravnavane. Odpiranje prispelih vlog na
razpis ne bo javno.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
na razpis. O morebitni pritožbi zoper sklep
odloča župan občine. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-14/2009
Ob-1399/09
Na podlagi določil 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03),
5. člena Odloka za vrednotenje športnih
programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/2003, Uradni list
RS, št. 38/04), Letnega programa športa v
Občini Zagorje ob Savi za leto 2009, sprejetega na 15. redni seji občinskega sveta
dne 18. 12. 2008, ter Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08) Občina Zagorje ob
Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2009
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2009
iz sredstev proračuna sofinancirala športne
programe z naslednjimi vsebinami:
– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– Športna rekreacija
– Kakovostni šport
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– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
– Vzdrževanje športnih objektov
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci programov na področju
športa:
– Športna društva in klubi ter zveze športnih društev
– Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa
– Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
– Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in do splošno
koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracija za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejena evidenca o članstvu, plačani
članarini in ostala dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov
športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja
št. 6/2003, Uradni list RS, št. 38/04).
V. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov športa za leto
2009 znaša 117.820,00 €.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na
osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu
2009.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.
si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne
informacije v zvezi z razpisom
Vloga na predpisanih razpisnih obrazcih
se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova
naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2009». Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. št. 03/56557-18).
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika
prispele najkasneje do 27. februarja 2009
do 12. ure.

IX. Javno odpiranje vlog bo v sredo,
4. marca 2009 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi
izvajalci športnih programov bodo sklenjene
letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2009.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-1417/09
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti
splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07) objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
društvenih programov in dejavnosti
splošnega značaja v Občini Ravne na
Koroškem v letu 2009
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v
Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna. Prijavljeni programi in dejavnosti se bodo izbrali na
osnovi vrednotenja prijavljenih programov,
kolikor so društva in organizacije, ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih, z
dejavnostjo splošnega značaja, razen društev s področij kulture, športa, socialnega
in zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov
o sofinanciranju.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na
območju Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program njihovega dela zastavljen
tako, da vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
iz Občine Ravne na Koroškem.
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa
za sofinanciranje društvenih programov in
dejavnosti splošnega značaja. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala, da se zavržejo
vloge neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.
4. Merila za izbor: pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila,
opredeljena v 13., 14. in 15. členu Pravilnika o sofinanciranju društvenih programov in
dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil
na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in
razpoložljivih finančnih sredstvih.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
znaša na proračunskih postavkah:
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– SM 43181720 – Sofinanciranje programov splošnega značaja 4.128,00 € in
– SM 45111922 – Sofinanciranje programov drugih društev 3.096,00 €.
Skupaj 7.224,00 €.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.
7. Razpisni rok: razpis se prične z dnem
objave v Uradnem listu RS in zaključi 2. 3.
2009.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem,
pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si (pod rubriko razpisi).
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in predložena na naslov
v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo
ponudniki do 2. 3. 2009 oddati na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo
»Javni razpis – programi in dejavnosti splošnega značaja 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošt. s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Uradu za upravne in operativne zadeve, Referatu za gospodarstvo in ožje dele lokalne
skupnosti Občine Ravne na Koroškem, tel.
02/82-16-018 (Darko Šuler).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v
roku 30 dni po odpiranju vlog, ki bo v torek,
3. 3. 2009, ob 11. uri, na sedežu Občine
Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 322-1-0001/2009
Ob-1418/09
Občina Ravne na Koroškem, v skladu
s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/08) in sprejetim Pravilnikom
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 11/06) objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2009
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2009.
II. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih programov na področju turizma
je na proračunski postavki:

– 45141821 – Financiranje društev na
področju turizma 3.980,00 € in
– 45041837 – Turistične prireditve
12.606,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.
III. Namen sredstev in upravičenci:
– za redno dejavnost turističnih društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– za spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– za izvajanje projektov, ki povezujejo
več društev in drugih turističnih organizacij.
Upravičenci do sredstev so izvajalci na
področju turizma, ki izvajajo dejavnosti,
opredeljene v javnem razpisu.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge,
ki bodo oddane do predvidenega roka na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.
Ne odpiraj!
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktorica občinske uprave.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji je Darko
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Šuler na Uradu za upravne in operativne zadeve, Referatu za gospodarstvo in ožje dele
lokalne skupnosti, tel. 02/82-16-018.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne, ali na spletni strani www.ravne.si (pod
rubriko razpisi).
IX. Rok za prijavo in način dostave: vloge
sprejema Občina Ravne na Koroškem, Referat za gospodarstvo in ožje dele lokalne
skupnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, do 2. marca 2009, po pošti priporočeno ali osebno v sprejemni pisarni občine. Odpiranje vlog bo v sredo, 4. 3. 2009,
ob 10. uri, v sejni sobi občine.
X. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Komisija, ki jo imenuje župan, bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravila predlog izbora programov in ga posredovala Odboru za gospodarstvo v obravnavo in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 02505-1/2009
Ob-1436/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Odloka o društvih
v Občini Hoče - Slivnica (MUV, št. 24/03,
28/07), Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Hoče - Slivnica
(MUV, št. 1/09) objavljamo
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Hoče - Slivnica v letu
2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– športne prireditve.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
športnih programov v letu 2009 je v skladu s
proračunom, 65.000,00 EUR.
2. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica in vsaj 70% domačega članstva ali imajo
sedež v Občini Hoče - Slivnica in je izvajanje
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dejavnosti društva za občino izrednega promocijskega pomena,
– da so registrirani in na območju Občine Hoče - Slivnica delujejo že najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo društva urejeno evidenco
članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani
članarini,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo.
3. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo je
potrebno poslati na naslov Občina Hoče Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
z oznako: »Javni razpis – šport 2009 – Ne
odpiraj«, najkasneje do 20. februarja 2009.
Na hrbtni strani ovojnice naj bo izpisan natančen naziv in naslov prijavitelja.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno po pošt. najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge. Občina bo
izločila vse prepozno vložene in nepopolne vloge. V roku prispele prijave, ki bodo
vsebovale izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge, bo obravnavala in
ovrednotila strokovna komisija v skladu z
Odlokom o društvih in Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini
Hoče - Slivnica.
4. Vsebina vloge: prijavitelji programov
morajo v svoji prijavi posredovati natančen
opis programa, dejavnosti in prireditev, izpolnjene na predpisanih obrazcih razpisne
dokumentacije, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine Hoče - Slivnica, Pohorska cesta
15, 2311 Hoče, v času uradnih ur. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: www.hoce-slivnica.si, v rubriki «Razpisi in objave«.
5. Postopek obravnave vlog: komisija za
vodenje javnega razpisa bo zbrala, obdelala
in pripravila predlog delitve sredstev, ki jih za
sofinanciranje programov športa zagotavlja
proračun Občine Hoče - Slivnica.
6. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa v roku 90 dni pisno obveščeni s sklepom. Izbrani izvajalci letnega
programa športa bodo pozvani k podpisu
pogodbe.
Občina Hoče - Slivnica
Ob-1337/09
Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg
10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, 50/07)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
turističnih prireditev na javnih
površinah v Mestni občini Ljubljana za
leto 2009
Predmet razpisa:
A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki
jih ima v programu dela Zavod za turizem
Ljubljana za leto 2009, in sicer:
– Tradicionalne turistične prireditve,
– Programi in prireditve, ki pomenijo oživitev Ljubljanice,
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– Programi in prireditve v parku Tivoli s
ciljem oživljanja Tivolija in vzpostavitve tivolske promenade.
B) Predmet razpisa so predlogi drugih
turističnih prireditev na javnih površinah na
območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih
predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.
Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika),
– kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, ki ni starejši od dvanajstih
mesecev, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti
v RS,
– izdelan projekt prireditve z dispozicijo
vsebine, način izvedbe in izvedbeni roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov,
– reference ponudnika oziroma izvajalca
ter sodelujočih na prireditvi,
– izjava predlagatelja
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve
v skladu z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do ZTL in MOL.
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
Merila in pogoji
Predlagatelji so lahko pravne osebe in
podjetniki posamezniki, ki so registrirani in
imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe
in bodo prireditve izvajali v obdobju od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS
do 30. novembra 2009.
Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji, ki bodo prijavili prireditve, ki:
– so sestavni del programa dela Zavoda
za turizem Ljubljana za leto 2009 (točka A),
– so zanimive za prebivalce ter domače
in tuje obiskovalce Ljubljane,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici,
– so brezplačne za obiskovalce,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane.
Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2009 znaša
145.000 EUR.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 50 odstotkov celotne
vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi
na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov: rok za izvedbo turističnih
prireditev in porabo odobrenih sredstev je
30. november 2009.
Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov
trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani«. Na hrbtni strani

ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
oddane na sedežu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 3. marca
2009 do 10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 3. marca 2009 in ga v primeru
velikega števila prispelih vlog nadaljevala
naslednji dan.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@visitljubljana.si
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.visitljubljana.si in www.
ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-1338/09
Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg
10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 16/08) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in turističnih
prireditev, ki jih organizirajo turistična
društva na javnih površinah v Mestni
občini Ljubljana za leto 2009
Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in turističnih prireditev, ki
jih organizirajo turistična društva na javnih
površinah v Mestni občini Ljubljana za leto
2009.
Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv društva;
– potrdilo o registraciji društva;
– kopijo statuta društva (obvezno le za
društva, ki v letu 2008 niso dobila subvencije Zavoda za turizem Ljubljana);
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2009, potrjen s strani pristojnega
organa društva (kopija zapisnika občnega
zbora);
– poročilo o delu za leto 2008 (obvezno
le za društva, ki so v letu 2008 dobila subvencijo Zavoda za turizem Ljubljana);
– izjava predlagatelja
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve
v skladu z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
Merila in pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju
Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, katerih programi temeljijo na:
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– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, etnoloških posebnosti,
lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja;
– seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu;
– izvajanju prireditvene, promocijske in
informativne dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo več turističnih
in drugih društev;
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje.
Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2009 znaša 65.000,00 EUR.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična
društva na javnih površinah v MOL, v višini
do največ 50 odstotkov celotne vrednosti
programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi
finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa.
Rok za izvedbo izbranih programov: rok
za realizacijo programa in porabo odobrenih
sredstev je 30. november 2009.
Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov
trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za programe turističnih društev na območju
MOL«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 3. marca
2009 do 10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 3. marca 2009 in ga v primeru
velikega števila prispelih vlog nadaljevala
naslednji dan.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@visitljubljana.si
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na www.visitljubljana.si in www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-1405/09
V skladu z 58. členom Stanovanjskega
zakona in 18. členom Zakona o javnih naročilih objavljamo
javni razpis
o ugotavljanju usposobljenosti za
dodelitev naročila
A) za izvajanje storitev pri vzdrževanju
in obratovanju objektov oziroma
nepremičnin
B) za izvajanje projektantskih in
gedodetskih storitev ter za izvajanje
strokovnega svetovanja in nadzora
na področju gradbeno obrtniških del,
strojnih in električnih inštalacij
1. Naročnik storitev v tujem imenu za tuj
račun: Alpdom, d.d., Radovljica, Cankarjeva
ulica 1, 4240 Radovljica.
2. Predmet razpisa
S tem razpisom želi naročnik pridobiti:
A) izvajalce storitev tekočega vzdrževanja, investicijsko vzdrževalnih del in različnih
del potrebnih za zagotavljanje nemotenega
obratovanja na objektih oziroma nepremičninah, katere upravlja Alpdom, d.d., Radovljica ter izvajanje vseh potrebnih del pri
prenovi notranjosti nepremičnin,
B) izvajalce projektantskih, geodetskih
storitev, strokovnega svetovanja in nadzora na področju gradbeno obrtniških del,
električnih in strojnih inštalacij na objektih oziroma nepremičninah, katere upravlja
Alpdom, d.d., Radovljica ter pri izvajanju
vseh potrebnih del pri prenovi notranjosti
nepremičnin.
3. Lokacija razpisanih del in storitev:
dela in storitve se bodo izvajala v sklopu
objektov oziroma nepremičnin na območju
Gorenjske.
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4. Orientacijska letna vrednost razpisanih del: vrednost je odvisna od načrtov
vzdrževalnih del in prenov notranjosti nepremičnin, na katerih naročnik izvaja storitve
upravljanja.
5. Časovna opredelitev razpisanih del: s
tem razpisom in sklenitvijo pogodbe se bo
izbranim izvajalcem priznala usposobljenost
za izvajanje določenega obsega razpisanih
storitev za obdobje treh let.
6. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev: zagotavljanje pogojev iz razpisne
dokumentacije.
7. Vsebina ponudbe: ponudnik pripravi
ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki je pripravljena ločeno za sklop A in ločeno
za sklop B.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: interesenti lahko razpisno dokumentacijo A in
razpisno dokumentacijo B dvignejo na sedežu družbe Alpdom, d.d., Radovljica, Cankarjeva ulica 1, 4240 Radovljica, po predhodnem dogovoru (Ksenija Dojč, 031/617-401,
Rok Pirih, 041/692-793) ali na spletnem portalu http://www.alpdom.si.
9. Preklic priznane usposobljenosti: naročnik si pridržuje pravico, da znova oceni
priznano usposobljenost izvajalcev, pri katerih se po izbiri spremenijo podatki navedeni v 6. in 7. točki tega razpisa. V primeru
negativne ocene ima naročnik Alpdom, d.d.,
Radovljica pravico preklicati priznano usposobljenost za izvajanje razpisanih del.
10. Rok za oddajo ponudb: do vključno 25. februarja 2009 na naslov Alpdom,
d.d., Radovljica, Cankarjeva ulica 1, 4240
Radovljica. Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis
A« oziroma »Ne odpiraj – razpis B«. Za
pravočasno predložene se bodo štele tudi
tiste ponudbe, ki bodo na dan navedenega
roka oddane priporočeno po pošti, potrdilo
o oddaji pa posredovano še istega dne po
faksu: 04/531-42-11.
11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo v roku 5 dni po zaključku razpisa na sedežu družbe Alpdom, d.d., Radovljica.
12. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o ugotovljeni primernosti oziroma usposobljenosti v roku 10 dni od dneva
oddaje ponudb.
Alpdom, d.d., Radovljica
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Javne dražbe
Št. 600-1/2009
Ob-1340/09
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 in 94/07), 16. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95,
18/97, 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99),
Plana prodaje občinskega premoženja za leto
2009 sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 124/08), objavlja Občina Ilirska Bistrica
javno dražbo
za prodajo premičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Predmet prodaje:
a) kuhinjska oprema iz OŠ R. Ukoviča
Podgrad:
– inox delovna miza z dvema pomivalnim
koritoma 1600 x 700
– inox delovna miza z dvema pomivalnim
koritoma 1300 x 700
– inox konvektomat 820 x 730 x 1660
– inox električni štedilnik 820 x 730
– inox delovni pult z izvlečnim predalom
in omaro v podnožju 820 x 730
– inox prekucnik 820 x 730 – poškodovan;
b) kuhinjska oprema iz OŠ A. Žnideršiča
Ilirska Bistrica:
– inox plinski štedilnik 820 x 730
– inox izdajni pult 1400 x 820
– inox električni štedilnik 820 x 730
– inox prekucnik 400 x 900
– inox konvektomat 1060 x 720 x 1540
– hladilnik LTH 800 x 700 x 2000
– inox delovna miza s tremi pomivalnim
koriti 1900 x 700
– inox kotel 150 l 1000 x 950
– inox pomivalni stroj 800 x 600 x 1500
– poškodovan
– inox prekucnik 1450 x 100
– inox trodelni konvektomat 730 x 770
x 1600
– inox električni štedilnik 820 x 730
– hruškov čok s podstavkom 480 x 700
– friteza elektro
– mešalna baterija;
c) kuhinjska oprema iz OŠ Podgora –
Kuteževo:
– lupilec krompirja
– inox pult s pomivalnim koritom 1300
x 700
– inox delovna miza s tremi pomivalnimi
koriti 1900 x 700
– kombinirani štedilnik (plin, elektrika) s
pečico 1200 x 820
– prekucnik 800 x 730
– inox kotel;
d) 15 x plinski pretočni grelnik Junkers
Cerastar ZWR 18-3KE, leto izdelave 2000 z
elektroniko, nazivna toplotna moč 20,9 kW
(nastavljiva moč 10,9Kw–18,2 kW), zajem
zraka iz prostora, dimenzije vxšxg: 835 mm
x 440 mm x 360 mm.
3. Vrsta pravnega posla: za vse predmete prodaje (za vsak predmet posebej) se
sklene prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

a) kuhinjska oprema iz OŠ R. Ukoviča Podgrad:
– inox delovna miza z dvema pomivalnim koritoma 1600 x 700

120,00 €

– inox delovna miza z dvema pomivalnim koritoma 1300 x 700

100,00 €

– inox konvektomat 820 x 730 x 1660
– inox električni štedilnik 820 x 730

130,00 €
100,00 €

– inox delovni pult z izvlečnim predalom in omaro v podnožju 820 x 730

120,00 €

– inox prekucnik 820 x 730 – poškodovan

40,00 €

b) kuhinjska oprema iz OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica:
– inox plinski štedilnik 820 x 730
– inox izdajni pult 1400 x 820
– inox električni štedilnik 820 x 730
– inox prekucnik 400 x 900
– inox konvektomat 1060 x 720 x 1540
– hladilnik LTH 800 x 700 x 2000

100,00
120,00
100,00
90,00
130,00
150,00

€
€
€
€
€
€

– inox delovna miza s tremi pomivalnim koriti 1900 x 700

130,00 €

– inox kotel 150 l 1000 x 950

180,00 €

– inox pomivalni stroj 800 x 600 x 1500 – poškodovan

100,00 €

– inox prekucnik 1450 x 100
– inox trodelni konvektomat 730 x 770 x 1600
– inox električni štedilnik 820 x 730
– hruškov čok s podstavkom 480 x 700
– friteza
– mešalna baterija pri štedilniku

150,00
150,00
100,00
20,00
100,00
20,00

€
€
€
€
€
€

c) kuhinjska oprema iz OŠ Podgora – Kuteževo
– lupilec krompirja
– inox pult s pomivalnim koritom 1300 x 700

40,00 €
100,00 €

– inox delovna miza s tremi pomivalnimi koriti 1900 x 700

130,00 €

– kombinirani štedilnik (plin, elektrika) s pečico 1200 x 820

120,00 €

– prekucnik 800 x 730
– inox kotel
d) ) 15 x plinski pretočni grelnik Junkers Cerastar ZWR 18-3KE
v x š x g: d 835 mm x 440 mm x 360 mm (cena za posamezni grelnik)

120,00 €
150,00 €
100 €

Opomba: navedene dimenzije so v mm. Cene so brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 15,00 €.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 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 Občina Ilirska
Bistrica, št. 01238-0100016470 SI56, sklic
00 DŠ-600-1-2009 (DŠ – davčna številka
dražitelja).
6. Plačilo kupnine in prevzem
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje. Prodajna pogodba je
avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne
plača v navedenem roku.
Prevzem predmeta pogodbe bo mogoč
po plačilu kupnine.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, dne 11. 2. 2009, ob 9. uri, v skladiščnih prostorih gimnazije, kjer se oprema
nahaja: ŠC Postojna, dislocirana enota Gimnazije Ilirska Bistrica, Ul. IV armade b. št.,
Ilirska Bistrica.
8. Plačilo kavcije

Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica
št. 01238-0100016470, pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, sklic 00 DŠ-600-12009 (DŠ – davčna številka dražitelja).
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku 15 dni brez obresti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine prodajalec
obdrži varščino.
9. Ogled premičnin: ogled bo mogoč v
sredo, dne 11. 2. 2009, ob 8. uri, v skladiščnih prostorih gimnazije, kjer se oprema nahaja: ŠC Postojna, dislocirana enota
Gimnazije Ilirska Bistrica, Ul. IV armade
b. št., Ilirska Bistrica; za plinske grelnike
pa v skladiščnih prostorih Občine Ilirska
Bistrica, na naslovu Bazoviška 14, Ilirska
Bistrica
10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe.
Dražitelji morajo ob prijavi predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled:
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– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec; oziroma dražitelj ni zastopnik pravne
osebe,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
11. Sklenitev prodajne pogodbe
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 Ilirska Bistrica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
Premičnine se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih garancij za premičnine. Lastništvo
preide na kupca po plačilu celotne kupnine
in vseh stroškov.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost, nosi kupec.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe Občine Ilirska
Bistrica, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem župana lahko brez obrazložitve začeti
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. Na dražbi uspe tisti
dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, ki ne more
biti nižja od izklicne cene. Dražba za posamezni predmet je končana, ko predsednik/
ca komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno.
Dražba je uspešna tudi, če se je udeleži
samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.

13. Objava javne dražbe
Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica www.ilirska-bistrica.si.
Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo premičnin lahko pokličete na Občino
Ilirska Bistrica, tel. 71-41-361.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 31000-0001/08-007/11
Ob-1342/09
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami), 40. člena Uredbe o prodaji in
drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 123/03 s spremembami) in posameznega programa prodaje št. 31000-0001/02s047/08 z dne 23. 10. 2008 ter sklepa občinskega sveta št. 374 z dne 23. 10. 2008,
objavlja Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor
javno dražbo
za prodajo finančnega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor.
Postopek javne dražbe vodi komisija
imenovana s sklepom župana.
2. Opis predmeta prodaje:
100% poslovni delež Občine Preddvor v
pravni osebi:
Energetika preddvor, energetsko podjetje d.o.o., Hrib 2 b, 4205 Preddvor.
Matična št. 1616846000.
Davčna št. SI 18111165.
Osnovni kapital: 250.763,14 EUR.
Osnovna dejavnost: D 35.300 Oskrba s
paro in vročo vodo.
S predmetom prodaje so neločljivo povezane pravice in obveznosti določene v
naslednjih dokumentih:
– koncesijska pogodba za upravljanje in
vzdrževanje toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Preddvor z dne
16. 10. 2002,
– dodatek h koncesijski pogodbi,
– Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 9/2002),
– Splošni pogoji za dobavo in odjem
toplote iz toplovodnega omrežja v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 6/2002),
– Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 6/2002),
– Tarifni pravilnik za dobavo in odjem
toplote iz toplovodnega omrežja v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 6/2002).
Kupec z nakupom predmeta prodaje
prevzame obveznost izvajanja dejavnosti
družbe Energetika Preddvor d.o.o. pod pogoji določenimi v zgoraj navedenih dokumentih.
Prodajalec si v primeru uspešne prodaje
v pogodbi izgovori predkupno pravico na
predmetu prodaje.
3. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Izklicna cena znaša 600.000,00 EUR
(brez DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za
najmanj 2.000,00 EUR.
4. Rok za sklenitev pogodbe z najuspešnejšim dražiteljem
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Pogodba se z najuspešnejšim dražiteljem sklene v roku 15 dni po zaključku
dražbe.
Če dražitelj v navedenem roku ne podpiše pogodbe organizator dražbe zadrži njegovo varščino.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino (povečano za
DDV) z nakazilom na transakcijski račun
Občine Preddvor št. 01295-0100006887,
odprt pri Banki Slovenija.
Rok plačila celotne kupnine je 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe. Pravočasno
plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec pravočasno ne
poravna celotne kupnine se šteje pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino.
Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje ob plačilu celotne kupnine.
6. Varščina
Interesenti morajo najkasneje do vključno 2. 3. 2009 vplačati varščino v višini
10% izklicne cene z nakazilom na transakcijski račun Občine Preddvor št. 012950100006887, odprt pri Banki Slovenija s
pripisom »plačilo varščine – Energetika
Preddvor«.
Najuspešnejšemu dražitelju se varščina
brezobrestno všteje v kupnino.
Ostalim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, se varščina vrne brezobrestno v roku
15 dni po zaključku dražbe.
Pravočasno plačilo varščine je pogoj za
sodelovanje na javni dražbi.
7. Kraj in čas dražbe
Javna dražba se bo opravila dne 4. 3.
2009 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Preddvor, na naslovu Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Javna dražba bo potekala v slovenskem
jeziku.
8. Seznanitev s predmetom prodaje
Vsa pojasnila v zvezi s premoženjem, ki
je predmet prodaje, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Preddvor – kontaktna oseba Marko Bohinec, tel. 04/275-10-00
ali obcina.tajnik@preddvor.si in sicer najkasneje do vključno 2. 3. 2009. Pri navedeni
kontaktni osebi lahko zainteresirani ponudniki dobijo tudi izvod v točki 1. navedenih
dokumentov in letna poročila družbe Energetika Preddvor d.o.o. za zadnji poslovni leti
2006 in 2007.
Zainteresiranim ponudnikom bodo na sedežu Občine Preddvor 7 dni pred dražbo na
vpogled na voljo tudi nerevidirani poslovni
izkazi družbe Energetika Preddvor d.o.o. za
poslovno leto 2008.
9. Opozorilo
Komisija za izvedbo javne dražbe lahko
ustavi postopek prodaje do sklenitve pogodbe. V tem primeru se dražiteljem povrne
izkazane stroške.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z dražiteljem, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe in predložiti kopije
naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
številko transakcijskega računa za primer
vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) o
plačanih davkih in prispevkih, določenih z
zakonom, staro največ 30 dni,
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– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (potrdilo sodišča), ki ni starejše od 30 dni (velja
za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih 6
mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni, potrdilo o državljanstvu za
fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s
pogoji javne dražbe,
– pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje dražitelja na
javni dražbi,
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) EMŠO (za fizične osebe) in
telefonsko številko na kateri so dosegljivi,
– obrazloženo in z dokazili podprto pisno
izjavo, da je zainteresirani ponudnik sam ali
v povezavi z drugimi osebami kadrovsko,
tehnično in ekonomsko sposoben za opravljanje dejavnosti D 35.300 Oskrba s paro
in vročo vodo (in z navedbo morebitnih referenc s tega področja).
Kolikor zgoraj navedeni pogoji niso kumulativno izpolnjeni, se k draženju ne more
pristopiti.
11. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je pogodbeni
predmet prodan za izklicno ceno. Če sta
dražitelja dva ali če je več dražiteljev, ki
dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni
prodan, če eden ne zviša cene.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
Dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical najvišjo ponudbo.
Ugovore prosti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
takoj reši komisija za vodenje dražbe.
12. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja skladno z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 123/03 s spremembami)
Občina Preddvor
Ob-1341/09
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe
Stavbno zemljišče: parc. št. 513/4 stanovanjska stavba 259 m², vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 368 k.o. Dobovec in
parc. št. 513/2 dvorišče 1127 m² – do deleža ½, parc. št. 513/6 dvorišče 106 m² – do
deleža ½, parc. št. 513/7 cesta 74 m² – do
deleža ½, vse vpisane v zemljiškoknjižnem
vložku št. 386 k.o. Dobovec.
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Skupna velikost nepremičnin je 1.566 m².
Stanovanjska stavba na parc. št. 513/4 v izmeri 259 m² predstavlja v naravi nezaseden
samski dom na naslovu: Trbovlje, Zasavska
cesta 11 in je do celote v lasti SSRS-ja.
Parc. št. 513/2, 513/6 in 513/7 so v lasti
SSRS-ja do idealnega deleža ½, kar pomeni
izmero 653,50 m² in predstavlja pripadajoče
funkcionalno zemljišče.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in imajo zemljiškoknjižno stanje urejeno.
Ogled nepremičnin bo možen na kraju
samem dne 18. 2. 2009 ob 9. uri (kontaktna
oseba: g. Ajkonič).
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe
Izklicna cena znaša 175.000,00 EUR.
Javna dražba bo dne 26. 2. 2009 ob
11. uri, v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne
na Koroškem.
Javna dražba se bo izvedla v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper
postopek javne dražbe in odločitve komisije
ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu »videno
– kupljeno« in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
5.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe, ob 10.30,
osebno zglasiti na kraju izvedbe javne dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. Potrdilo v originalu o vplačani kavciji
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 024700018512574, sklic: 05. Kavcija mora biti
vplačana vsaj dva dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se bo
vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku
roka za vplačilo kavcije.
2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
v eni od držav članic Evropske unije.
4. Izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni.
5. Morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
6. Osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci).
7. Davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
8. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi

poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani obeh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi,
ne sklene prodajne pogodbe oziroma se
ne odzove na podpis prodajne pogodbe v
osmih dneh, ali ne plača kupnine v osmih
dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe
odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini 2% za stavbna zemljišča in zazidana
stavbna zemljišča in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe
in vknjižba lastninske pravice v zemljiško
knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec.
VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe
ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z
objekti d.o.o., v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom, začeti postopek
predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve
pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 03/2009
Ob-1356/09
Na podlagi 15. in 19. člena Odloka o
ustanovitvi Mladinskega centra Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 1/04) Svet
centra Mladinskega centra Ormož razpisuje
delovno mesto
direktorja Mladinskega centra Ormož.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba družboslovne,
naravoslovne, organizacijske ali tehnične
smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– poznavanje dejavnosti s področja izvajanja mladinskih programov.
Direktor se imenuje za mandatno obdobje petih let in je lahko po izteku te dobe
ponovno imenovan.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Mladinski center Ormož,
Kerenčičev trg 11, p.p. 53, 2270 Ormož, z
oznako »Prijava na razpis«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po poteku roka za prijavo.
Svet centra
Ob-1365/09
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3 in
65/08) Republika Slovenija Delovno sodišče
v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor, objavlja
javni natečaj za zasedbo enega prostega
delovnega mesta, za določen čas do 30. 12.
2010 (projekt Lukenda)
višji pravosodni svetovalec (PDI) –
strokovni sodelavec na delovnem sodišču v Mariboru.
Izbrani javni uslužbenec ne bo imenovan
v naziv, pravice oziroma dolžnosti se mu
bodo določile glede na uradniški naziv – višji
pravosodni svetovalec (PDI) III.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetni diplomirani pravnik /druga
stopnja/ (magister prava ali magister prava
enovitega magistrskega študijskega programa),
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– obvladovanje dela z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnih mestih iste
stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom
v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje,
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih
državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen
pripravništva.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
pravosodni funkcionar, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve;
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature;
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izveden-

cev po naročilu funkcionarja v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav za glavno obravnavo, vodenje
obravnav;
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in, da kandidat priloži naslednje izjave o izpolnjevanju pogojev:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo o opravljenem pravosodnem izpitu,
– pisna izjava kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov iz uradnih
evidenc na podlagi 139. člena Zakona o
upravnem postopku. V primeru, da kandidat
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, čas do 30. 12. 2010 (projekt Lukenda) s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Delovnega sodišča v Mariboru.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06)
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj
na uradniško delovno mesto višji pravosodni sodelavec(PDI)«, z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na Zavodu
za zaposlovanje RS, Območna enota Maribor, v Uradnem listu RS in na spletni strani
Delovnega sodišča v Mariboru, na naslov:
Delovno sodišče v Mariboru, Urad predsednika, Glavni trg 17, 2000 Maribor. Za pisno
prijavo se šteje tudi elektronska oblika na
elektronski naslov: urad.dsmb@sodisce.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
mogoče dobiti na tel. 02/235-08-65 (sekretarka sodišča, Darja Žavcer), e-mail: darja.
zavcer@sodisce.si.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni za ženske in moške.
Delovno sodišče v Mariboru
Št. 5/2009
Ob-1413/09
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06
– ZZZPB-F, 46/07 – odl. US, 103/07) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:

podsekretar v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za Zoisove
štipendije.
I. Kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge smeri (druga stopnja);
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima kandidat opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka. Če kandidat strokovnega izpita iz upravnega postopka nima, ga
bo moral opraviti najkasneje v treh mesecih
od nastopa dela.
II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnega mesta se šteje delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta podsekretar se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti
ali doktoratom ali izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu tretje stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
III. Delovno področje
Podsekretar v Službi za razvoj in izvedbo
projektov, Sektorju za Zoisove štipendije,
opravlja naslednje naloge:
– vodenje delovnega področja sektorja;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja sklada;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektih skupinah;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji.
IV. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega raz-
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merja pri posameznem delodajalcu in opis
del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri
posameznem delodajalcu;
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev
podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence,
sicer mora dokazila dostaviti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne
odpiraj – za razpis – podsekretar – Zoisove
štipendije« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS in na
oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje,
pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji
dan po zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva« elektronskega sporočila naj kandidat
vpiše »Za razpis – podsekretar – Zoisove
štipendije«), pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa
lahko kandidati dobijo na telefonski številki
434-10-80 (kontaktna oseba Sabina Črnila).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Su 010603/2009-1
Ob-1435/09
Na podlagi 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in naslednji), Višje sodišče v Mariboru, Sodna ulica
14, 2000 Maribor, objavlja javni natečaj za zasedbo šestih prostih uradniških delovnih mest
(pet za nedoločen čas, eno za določen čas)
višji pravosodni svetovalec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi
drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delovno mesto, za katero oseba kandidira,
pri čemer se upošteva čas opravljanja takega
dela in stopnja izobrazbe.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik,
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,

– opravljanje priprav na obravnavo in
sejo senata,
– poročanje na sejah senata in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po odredbi predsednika sodišča, vodja
oddelka, sodnika ali sekretarja.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Višjemu sodišču v
Mariboru pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višje stopnje.
S petimi izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, z enim pa za določen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na Višjem sodišču v Mariboru.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: „Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec, in sicer v roku
8 dni po objavi javnega natečaja na naslov:
Višje sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14,
2000 Maribor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 02/23-47-245.
Višje sodišče v Mariboru
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Druge objave
Št. 24/09
Ob-1371/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 uradno prečiščeno besedilo in
56/08) 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 poziv
za izbor mednarodnih kulturnih
projektov na področju likovne
umetnosti, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju javni poziv 14, oznaka
JPP14-LUM-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet, področja in cilji poziva
Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih
organizacij, katerih programi niso bili izbrani
na javnem pozivu JP 22 2007–2009 (izjema
je področje Umetniški sejmi); javnih zavodov, ki v letu 2008 niso neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta za leto 2009 s strani ministrstva,
ter posameznikov, ki delujejo na področju
umetnosti. Poziv se nanaša na naslednja
področja ustvarjanja in posredovanja javnih
kulturnih dobrin na področju likovne umetnosti: Udeležba pri razstavnih in festivalskih
projektih v tujini, Predstavitev Slovenije na
izbranih mednarodnih umetniških sejmih in
Rezidenčne udeležbe.
Ministrstvo za kulturo bo kulturne projekte na področju likovne umetnosti v letu 2009
v okviru javnega poziva JPP-LUM-2009 podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi
cilji: promoviranje konkurenčnih, vrhunskih,
kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih in prodornih projektov s področja likovne umetnosti iz Slovenije v tujini, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja javnega in
nevladnega sektorja z mednarodnimi partnerji, podpiranje mednarodno uveljavljenih
in profiliranih kulturnih prireditev, ter zagotavljanje večje mobilnosti in prepoznavnosti
slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev v
mednarodnem prostoru.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije,
ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, registrirane v Sloveniji, ki delujejo na
razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne
osebe, registrirane v Sloveniji za opravljanje
javne službe s področja kulture ali humanističnih znanosti. Posamezniki so avtorji, ki
delujejo na razpisnih področjih in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe,
ki so vpisane v razvid Ministrstva za kulturo
in ki delujejo na razpisnem področju.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja ali producenta, ki poslovno in

vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno
organizacijo, oziroma je posameznik v vlogi
avtorja.
Področje poziva se deli na ločena področja, ki so vsebinsko opredeljena (na primer: udeležba pri razstavnih in festivalskih
projektih v tujini, predstavitev Slovenije na
izbranih mednarodnih umetniških sejmih,
rezidenčne udeležbe).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po zasnovi, vsebini in obsegu zaključena celota in bo izvedena v letu 2009.
Vsebino in celotni obseg projekta je moč
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog.
Neposredna podpora ustvarjalcem (posameznikom) je namenjena zagotavljanju
spodbudnih pogojev za delo samozaposlenih na področjih kulture ter njihovo mobilnost in prepoznavnost v mednarodnem prostoru. Javni poziv omogoča sofinanciranje
rezidenčnih udeležb posameznikov v tujini.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50%
predvidenih stroškov. Izjeme so projekti z
naslednjih področij: predstavitev Slovenije
na izbranih mednarodnih umetniških sejmih (navedenih pod točko 3.2.), kjer lahko
zaprošeni znesek znaša do 70% celotne
vrednosti in rezidenčne udeležbe, kjer je
možna višina dodeljenih sredstev do 3.000
EUR bruto na posamično udeležbo.
Na področju Udeležba pri razstavnih
in festivalskih projektih v tujini ministrstvo
kot upravičene stroške priznava naslednje
najnižje bruto obsege avtorskih honorarjev
(razstavnin): najmanj 300 EUR za osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj
1.100 EUR za pregledno razstavo in najmanj 2.100 EUR za retrospektivno razstavo.
Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa bodo
višje podprti projekti, ki predvidevajo stimulativno vrednotenje avtorskega dela.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Prihodki ne smejo presegati stroškov
oziroma odhodkov.
3. Osnovna razpisna področja
Opredelitev področij poziva je navedena
v prijavnih obrazcih 1 in je sestavni del razpisne dokumentacije.
3.1. Udeležba pri razstavnih in festivalskih projektih v tujini;
3.2. Predstavitev Slovenije na mednarodnih umetniških sejmih: Arco Madrid, Artefiera Bologna, Art Brussels, Viennafair, Art
Basel in Volta Basel, Frieze Art Fair London,
Fiac Pariz, Artissima Torino, Paris Photo in
Art Forum Berlin;
3.3. Rezidenčne udeležbe.
4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje splošne pogoje:
– kot javni zavodi v letu 2008 niso neposredno pozvani k predložitvi programa
dela in finančnega načrta za leto 2009
s strani ministrstva ali da kot predlagatelji projekta javnih kulturnih programov

niso bili izbrani na javnem pozivu JP 22
2007–2009 (z izjemo področja Predstavitev Slovenije na izbranih mednarodnih
umetniških sejmih);
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
izjava o registraciji; v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– ali so posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih (obvezno dokazilo: seznam
zaporedne številke vpisa v razvid samozaposlenih na področju kulture ali seznam del
na razpisnem področju iz obdobja zadnjih 5
let!) in imajo stalno prebivališče v RS;
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2009 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007
in 2008, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– da predlagajo projekte, ki bodo predstavljeni v tujini;
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so
opredeljena na posameznih področjih, ter
upoštevajo najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 2. točki razpisa za področje Udeležba na razstavnih in festivalskih
projektih v tujini;
– ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu
2008 ali za leto 2009 že izbrani na katerem
od javnih razpisov ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom objave rezultatov razpisa na
spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno
z Zakonom o dostopnosti informacij javnega
značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava predlagatelja);
– da se predlagatelj z istim projektom na
ta poziv prijavi samo enkrat;
– da za isti projekt na ta poziv poda vlogo
le en predlagatelj.
in posebne pogoje na posameznih področjih poziva:
4.1. Področje Udeležba pri razstavnih in
festivalskih projektih v tujini
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta, ki
– ki so bili v obdobju od 2006 do 2008
vključeni v vsaj tri razstavne projekte v tujini
(obvezna priloga: v celoti izpolnjen obrazec
3: Udeležbe pri razstavnih in festivalskih
projektih v tujini s poudarkom na obdobju
2006–2008);
– ki prijavljajo največ dva projekta, fizična
oseba največ enega;
– ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: podpisana izjava sodelujočega kustosa ali izjava organizatorja,
da redno ali pogodbeno zaposluje kustosa);
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– ki prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena vsota znaša največ 50% njegove celotne
vrednosti in ne presega vsote 10.000 EUR.
4.2. Področje Predstavitev Slovenije na
izbranih mednarodnih umetniških sejmih
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta, ki
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umet
niških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji;
– so bili v obdobju od 2006 do 2008
vključeni v vsaj tri razstavne projekte v tujini
(obvezna priloga: v celoti izpolnjen obrazec
3: Udeležbe pri razstavnih in festivalskih
projektih v tujini s poudarkom na obdobju
2006–2008);
– prijavljajo projekt, ki bo realiziran v
okviru predstavitev na umetniških sejmih,
navedenih pod točko 3.2. (obvezna priloga:
vabilo organizatorja sejma!);
– da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran
na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva v letu 2009 (obvezno
dokazilo: originalno podpisana in žigosana
izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 2);
– da prijavljajo projekt, v katerega so
vključeni umetniki, ki delujejo v Sloveniji in
Slovenijo predstavljajo v mednarodnem kul-
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turnem prostoru (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja
v prijavnem obrazcu 2);
– da prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva ne smejo biti višja od 70%
celotne vrednosti in za posamezen projekt
ne smejo presegati 13.000,00 EUR;
– da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru predvidene finančne konstrukcije.
4.3. Področje Rezidenčne udeležbe
Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji:
– ki so imeli v zadnjih treh letih vsaj pet
predstavitev ali udeležb na selekcioniranih
razstavah in drugih sorodnih prireditvah ali
sedem strokovnih člankov ali tri samostojne
publikacije doma in/ali v tujini (v primeru, če
je predlagatelj kustos, kurator ali kritik) – obvezna priloga: v celoti izpolnjen obrazec 3
(Udeležbe pri razstavnih in festivalskih projektih v tujini s poudarkom na obdobju 2006–
2008) *in/ali Seznam strokovnih člankov ali
publikacij s poudarkom na obdobju 2006–
2008 (za kustose, kuratorje ali kritike);
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS (obvezna navedba: št. in datum vpisa v
razvid samozaposlenih na področju kulture
v prijavnem obrazcu);

– ki v letu 2009 niso prejemniki kake druge
štipendije iz državnega proračuna ali štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki
presega bruto 6.259,39 EUR letno (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– ki v letu 2008 niso bili prejemniki delovne štipendije Ministrstva za kulturo (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Vloge bo odpirala uradna oseba ministrstva, in sicer po vrstnem redu prispetja.
Za vsako vlogo bo uradna oseba ministrstva ugotovila, ali je pravočasna, ali je popolna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v
javnem pozivu določene pogoje (upravičena
oseba).
Vloge, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bo ministrica zavrgla s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru kulturnih
projektov spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (po pregledu poročil
za leto 2008) o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2009 razdre že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

6. Razpisni kriteriji:
6.1. Področje Udeležba pri razstavnih in festivalskih projektih v tujini
4. 1. Splošni razpisni kriteriji

60 točk

– kakovost in mednarodni pomen tujega razstavnega projekta

20

– reference tujega organizatorja

10

– izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti slovenskega projekta

10

– zagotavljanje prepoznavnosti Slovenije

10

– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti

10

4. 2. Prednostni razpisni kriteriji

40 točk

– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta s strani slovenskega predlagatelja

15

– reference organizatorja in avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e v mednarodnem sodelovanju na področju sodobne
likovne umetnosti (vabila, udeležbe, nagrade, izvedbe, ocene, obiskanost, strokovni odmevi v javnosti)
1

1

14+1*

– vključevanje mlajših avtorjev, kustosov, samozaposlenih na področju kulture iz Slovenije

10

Skupaj 1 + 2

100

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

6.2. Področje Predstavitev Slovenije na izbranih mednarodnih umetniških sejmih (navedenih pod točko 3. 2.)
4. 1. Splošni razpisni kriteriji

60 točk

– zagotavljanje najvišje kakovosti projekta

20

– izkazovanje izvirnosti in inovativnosti

10

– aktualnost

10

– zagotavljanje prepoznavnosti Slovenije

10

– upoštevanje mednarodnega ciljnega občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti

10

4. 2. Prednostni razpisni kriteriji

40 točk

– zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta

15

– reference organizatorja in avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e v mednarodnem sodelovanju na področju sodobne
likovne umetnosti, s poudarkom na referenčnih mednarodnih umetniških sejmih (vabila, udeležbe, nagrade, izvedbe, ocene, obiskanost, strokovni odmevi v javnosti)
1

1

14+1*

– vključevanje mlajših avtorjev

10

Skupaj 1 + 2

100

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
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6.3. Področje rezidenčne udeležbe
– Reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2006–2008, obseg in aktualnost njegovega opusa v tem
obdobju ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega ustvarjalca (razstave, nagrade, priznanja, odkupi za
zbirke, objave…)

30

– kvaliteta, izvirnost, prepoznavnost in umeščenost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodnem
prostoru

30

– izvirnost, utemeljenost in kakovost predlaganega projekta

20

– uveljavljenost avtorja v strokovni javnosti (npr. študije, poglobljene refleksije o avtorjevem delu v strokovni literaturi,
uvrstitve v mednarodne in nacionalne predstavitve sodobne umetnosti ipd.)
Skupaj

7. Uporaba kriterijev
Ministrica bo na podlagi poročila strokovne komisije z odločbo zavrnila vlogo,
ki ne bo izpolnjevala kriterijev, navedenih
pod poglavjem 6, oziroma predlagani projekt ne bo dosegel 81 točk, ali bo z odločbo
določila, da se posamezni kulturni projekt
sprejme v financiranje, ter določi delež javnih sredstev.
Najvišje število prejetih točk za posamezni projekt je 100 točk. Najnižji seštevek
točk, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk.
Višina odobrenih sredstev za posamezni
projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), pri čemer je
najvišje možno število točk za splošne razpisne kriterije 60 točk, za posebne razpisne
kriterije pa 40 točk, oziroma 100 točk za
rezidenčno udeležbo.
8. Obvezne priloge
V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem
1, 2 in 3 (originalno podpisane in žigosane
izjave o izpolnjevanju pogojev) morajo biti
priložene naslednje obvezne priloge:
8.1. Področje Udeležba pri razstavnih in
festivalskih projektih v tujini:
– uradno vabilo organizatorja razstavnega ali festivalnega projekta v tujini z obvezno navedbo deleža sofinanciranja in kustosa (kolikor ga predvideva tuji organizator);
– potrdilo kustosa o sodelovanju pri projektu (v primeru, da tega ne zagotavlja organizator v tujini);
– vsebinska utemeljitev projekta;
– reference tujega organizatorja (navedba do največ 5 projektov v zadnjih petih
letih);
– reference predlagatelja (navedba do
največ 5 najpomembnejših projektov v zadnjih petih letih);
– reference izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (navedba do največ 5
najpomembnejših projektov v zadnjih petih
letih) – če je predlagatelj pravna oseba;
– odzivi ciljne publike, strokovne ocene in
odmevi v javnosti (največ do 5 fotokopij objav v nacionalno in mednarodno referenčnih
knjižnih izdajah, katalogih, zbornikih, revijah
in časopisih za posameznega udeleženca).
Tiski s spletnih strani se ne upoštevajo! V
primeru, da predlagatelj te podatke smatra nujne za informacijo, zadostuje navedba
ustrezne spletne strani.
8.2. Področje Predstavitev Slovenije na
izbranih mednarodnih umetniških sejmih
(navedenih pod točko 3. 2.):
– uradno vabilo organizatorja sejma oziroma potrdilo o uvrstitvi prijavitelja na sejem;
– vsebinska utemeljitev projekta z natančno navedbo avtorjev, ki bodo na sejmu
predstavljeni;

20
100

– promocijski načrt projekta;
– seznam referenc prijavitelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (navedba mednarodnih sodelovanj, nagrad, vabil na selekcionirane mednarodne razstave
in druge predstavitve področja, odzivi ciljne
publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že realizirani projekti);
– odzivi ciljne publike, strokovne ocene in
odmevi v javnosti (največ do 5 fotokopij objav v nacionalno in mednarodno referenčnih
knjižnih izdajah, katalogih, zbornikih, revijah
in časopisih za posameznega udeleženca).
Tiski s spletnih strani se ne upoštevajo! V
primeru, da predlagatelj te podatke smatra nujne za informacijo, zadostuje navedba
ustrezne spletne strani;
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e o sodelovanju pri projektu;
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
8.3. Področje Rezidenčne udeležbe:
– uradno vabilo tujega gostitelja z navedbo natančne destinacije in deleža sofinanciranja;
– vsebinska utemeljitev;
– reference: navedba prejetih nagrad in
priznanj, odkupov za zbirke, uvrstitev v nacionalne in mednarodne selekcije, navedba
kuratorski projektov in objav v strokovni literaturi (za kustose in kritike); odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti
(največ do 5 fotokopij objav v nacionalno
in mednarodno referenčnih knjižnih izdajah,
katalogih, zbornikih, revijah in časopisih za
posameznega udeleženca). Tiski s spletnih
strani se ne upoštevajo! V primeru, da predlagatelj te podatke smatra nujne za informacijo, zadostuje navedba ustrezne spletne
strani.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev znaša 234.000,00 EUR.
– Področje: Udeležba pri razstavnih in festivalskih projektih v tujini: 120.000,00 EUR
(okvirna vrednost).
– Področje Predstavitev Slovenije na
izbranih mednarodnih umetniških sejmih:
90.000,00 EUR (okvirna vrednost).
– Področje Rezidenčne udeležbe:
24.000,00 EUR (okvirna vrednost).
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2009.
10. Razpisni rok: razpis se prične 30. 1.
2009 in se zaključi s porabo razpoložljivih

sredstev na posameznih področjih, oziroma
najkasneje do 11. 9. 2009.
11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave o
realizaciji in izpolnjevanju pogojev);
– prijavni obrazec 3 (Udeležbe pri razstavnih in festivalskih projektih v tujini s poudarkom na obdobju 2006–2008).
Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1, 2 in 3,
– obvezne priloge navedene pod točko
8, posebej za vsako področje, na katero
se prijavlja.
Opozorilo:
V primeru,
– če se predlagatelj z istim projektom
prijavi na poziv več kot enkrat,
– če predlagatelj prijavi več projektov
od dovoljenih v okviru posebnih pogojev na
posameznem področju, ali
– če isti projekt na poziv prijavi več predlagateljev,
se v nadaljevanju postopka upošteva tisti, ki je pripel prej, vsi naslednji se zavržejo
iz razloga neizpolnjevanja razpisnih pogojev
(kot neupravičene osebe).
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se
ne vrača. Zaradi hitrejšega in enostavnejšega postopka, ter večje skrbi za okolje, se
izogibajmo nepotrebni embalaži, kopiranju
in razmnoževanju gradiva.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse bistvene sestavine vloge ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do vključno 11. 9. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošt. kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj –
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Prijava na javni poziv za izbor mednarodnih kulturnih projektov na področju likovne
umetnosti, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju javni poziv
14, oznaka JPP14-LUM-20009). Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošt. do vključno 11. 9. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki
ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih
zahteva besedilo poziva in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do
zaključka poziva z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
12.3. Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje vloga prijavitelja, ki ne
izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 4.
Oddaja popolne vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec
Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.
si, tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek in
petek od 9. do 12. ure, ter vsako sredo od
9. do 12. in od 14. do 16. ure. Ministrstvo
za kulturo priporoča, da se predlagatelji z
vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno
uslužbenko.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitivi predlagatelja obvestilo v roku 45 dni po
prejemu popolne vloge, oziroma najkasneje
do 12. 10. 2009.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 014-3/2009-4
Ob-1425/09
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05,
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr) minister za zdravje obvešča,
da se je z dnem 14. 1. 2008 pričel postopek
za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornicam
in strokovnim združenjem s področja zdravstvene nege sklepa št. 014-3/2009-1.
V okviru javnega pooblastila bodo v sklopih oddane naslednje storitve:
1. vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
2. vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz
registra,
3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
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4. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem s področja zdravstvene
dejavnosti,
5. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.
Postopek podelitve javnega pooblastila
ter oddaje storitev iz javnega pooblastila se
izvede ob smiselni uporabi določil Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06
in 16/08), ki se nanašajo na javni razpis.
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v Glavni pisarni Ministrstva
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, v roku
10 dni od objave v Uradnem listu RS, in
sicer vsak delavnik med 8. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje
pod naslovom »Javni razpisi«.
Ministrstvo za zdravje
Ob-1345/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (ZSPDPO), Uradni list RS,
št. 14/07 z dne 16. 2. 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 26
osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave
Republike Slovenije.
Skupna ocenjena vrednost vozil je
35.360,00 EUR. Izračun vrednosti je podal
Igor Šmajdek, sodni izvedenec in cenilec.
2. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 12. 2. 2009 do 10. ure na
naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, glavna pisarna DURS.
3. Javno odpiranje ponudb bo 12. 2.
2009 ob 10.30, na naslovu naročnika.
4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
najvišja ponujena cena za odkup vseh vozil.
5. Pogoji javne ponudbe: ponudnik mora
odkupiti vsa vozila. Najnižja odkupna cena
vozil je v Cenilnem poročilu ocenjena vred
nost (35.360,00 EUR).
6. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe:
– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– podpisan predlog pogodbe.
7. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
8. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
9. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
10. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na prodajalčevi spletni strani
http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Podatki o vozilih so razvidni iz Cenilnega poročila, ki je priloga razpisne dokumentacije.
Vozila so na davčnih uradih po Sloveniji.
11. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede javnega naročila sta Igor Štraus, tel.
01/478-28-23; e-naslov: igor.straus@gov.si
in Jure Mahkota, tel. 01/478-27-74; e-naslov: jure.mahkota@gov.si.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 610-0009/2008-03101
Ob-1344/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,

56/08), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) in
Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture v Občini
Ravne na Koroškem za leto 2009
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki so v
javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino.
3.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in
drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki se
ukvarjajo z izdajo glasil oziroma z muzejsko
dejavnostjo, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju
občine, ne glede na sedež, če je program
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju izdajateljske dejavnosti
oziroma muzejske dejavnosti,
– imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo
na nobenem drugem razpisu Občine Ravne
na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih
kulturnih programov.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 1.992 €
za sofinanciranje izdaje glasila ter 5.676 € za
sofinanciranje muzejske dejavnosti.
6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa.
7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev za
izvedbo programov, določenih v predmetu
tega poziva.
8. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega
programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh
po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za
spremljanje javnega poziva ter predlagala
županu višino sofinanciranja.
9. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2009, na podlagi pisne izjave in z
dokazili o izvedbi programa.
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10. Razpisni rok: javni poziv se začne
30. 1. 2009 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem
pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan od
dneva objave tega poziva do razdelitve
sredstev.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani
občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti
in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi.
Kolikor v predpisanem roku predlagatelj
vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Javni poziv –
kultura – 2009« na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji
in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna
uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov:
marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do
razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na
vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh
po oddaji popolne vloge.
Občina Ravne na Koroškem

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet javnega zbiranja ponudb je
prodaja stavbnega zemljišča parc. št. 539/50,
površine 15.119 m², vpisane v vložku
št. 114, k.o. Nemčavci, za izhodiščno ceno
264.582,50 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04) in se namenja
izključno za gradnjo objekta za opravljanje
industrijsko-proizvodne dejavnosti.
II. 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje
veljavne zakonodaje in pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS.
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje elemente:
– višino ponujene cene za zemljišče
brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene,
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe ali izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
– pisno izjavo ponudnika o navedbi dejavnosti, ki jo bo v objektu opravljal,
– pisno izjavo ponudnika o predvidenem
številu zaposlenih, ki ne sme biti nižje od
števila 100 zaposlenih,
– pisno izjavo ponudnika o navedbi roka
začetka proizvodnje v objektu od dneva sklenitve prodajne pogodbe, izraženega v mesecih, ki ne sme presegati končnega roka, to
je 31. 8. 2010.
2. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente oziroma sestavine iz 1.
točke tega razpisa.
3. Pravočasno prejete in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje
in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin
Mestne občine Murska Sobota ter o izbiri
vse ponudnike pisno obvestila. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so ponujena
cena (40 točk), število zaposlenih (30 točk) in
rok začetka proizvodnje (30 točk).
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje
skupno število točk. Točke za merili ponujena
cena in število zaposlenih se bodo izračunale
na naslednji način:

Št. 3502-0013/2009-2

4. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene na transakcijski račun Mestne občine
Murska Sobota št. 01280 – 0100011405, z
navedbo »Plačilo varščine – prodaja nepremičnine v k.o. Nemčavci«. Vplačana varščina
se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu
ponudniku pa vrne brezobrestno v 8 dneh
po izvedenem postopku izbire. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in
ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist
Mestne občine Murska Sobota.

Ob-1359/09

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2009

T = p×t / np
Za merilo rok začetka proizvodnje pa na
naslednji način:
T = np×t / p
T = število točk
p = ponudba
t = najvišje možno število točk po posameznem merilu
np = najboljša ponudba
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5. Izbrani ponudnik je dolžan v 15 dneh
od izbire skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
7. Prodaja nepremičnine se izvede po
načelu »videno – kupljeno«.
8. V izhodiščni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jih izbrani ponudnik plača v obliki komunalnega prispevka
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
9. Uspešni ponudnik – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje do
31. 8. 2009. Rok začetka gradnje je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Mestna občina
Murska Sobota si na nepremičnini pridržuje
odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena do 31. 12. 2009 zahtevati od kupca
prodajo nepremičnine po enaki ceni kot jo
je kupil, v primeru da ne prične z gradnjo
objekta do 31. 8. 2009. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom
lastninske pravice na kupca.
10. Davek na dodano vrednost, stroške
overitve pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja plača kupec.
11. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
nepremičnine ustavi do sklenitve pravnega
posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
12. Ponudniki morajo poslati ali oddati
pisne ponudbe v zaprti ovojnici na naslov
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, z oznako: »Javni razpis – prodaja nepremičnine v k.o. Nemčavci
– Ne odpiraj!«, najkasneje do vključno 16. 2.
2009 do 12. ure.
13. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje
nepremičnin Mestne občine Murska Sobota,
dne 17. 2. 2009 ob 13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko
interesenti dobijo na Mestni občini Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
vhod III, 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel.
02/525-16-24.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Murska Sobota
http://www.murska-sobota.si/sl/3.asp.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1401/09
Na podlagi drugega odstavka 20. člena
Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005), v skladu s 24. členom
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) Občina Bovec objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo
osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Bovec
I. Poziv novim zavezancem
Občina Bovec poziva nove zavezance
iz 9. člena Odloka o turistični taksi v občini
Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj
na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke
vpisati v predpisani priloženi obrazec in
jih do vključno 16. 2. 2009 poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec.
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OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN
PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI BOVEC
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v občini Bovec (zavezanca):
__________________________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča zavezanca: ____________________________________________________
Matična številka: _____________________

Davčna številka: _______________________

Telefonska številka: __________________
Naslov počitniške hiše/stanovanja: ______________________________________________________
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja: ________ m2

Število ležišč: ____________

Lastnik z dne: _______________________
Kraj in datum: _______________________
II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo
oprostitvene razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance
po 9. členu Odloka o turistični taksi v občini
Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj
na območju Občine Bovec), da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto
2008, kot sledijo iz druge alinee 7. člena
odloka, lahko do postavljenega roka (kolikor
tega še niso storili) podajo vlogo za delno/
polno oprostitev plačila letnega pavšalnega
zneska turistične takse za leto 2008. Iz preteklih izpolnjenih obrazcev se upoštevajo
zgolj podatki o uporabni površini in številu
ležišč, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je
njihovo upravičenost treba izkazovati vsako
leto sproti za preteklo leto.
Morebitne vloge z oprostitvenimi razlogi
in utemeljitvijo pošljite na naslov: Občina
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
do vključno 16. 2. 2009.
Odlok o turistični taksi v občini Bovec
ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na
spletni strani Občine Bovec: http://obcina.
bovec.si. Za kakršna koli pojasnila smo vam
na voljo na tel. št. 05/38-41-911 (kontaktna
oseba: Cecilija Ostan).
Občina Bovec
Št. 478-283/2008
Ob-1416/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 9. in 33.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo,
št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05)
in 32. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina in sklepa Občinskega sveta Občine
Vipava z dne 27. 11. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo transformatorske postaje
1. Predmet javne ponudbe: predmet prodaje je transformatorska postaja TIP 20/0,
4/250 KVA, ki se nahaja na Centru za ravnanje z odpadki Dolga Poljana in je solastnina

Podpis zavezanca: ____________________________

Občine Ajdovščina do deleža 803/1000 in
Občine Vipava do deleža 197/1000.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za transformatorsko postajo navedeno in opisano v
prvi točki znaša 6.320 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo solastnikoma ponudil najvišjo ceno za ponujeno premičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene.
Izbran ponudnik je dolžan plačati tudi
20% DDV od dosežene ponudbene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup transformatorske postaje«. Ponudbe, poslane po pošt. ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do ponedeljka, 30. marca
2009, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih
pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob
10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Premičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo premičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so
državljani držav članic Evropske unije in
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 012010100014597, odprt pri Upravi RS za javna
plačila, in sicer v višini 700 EUR;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo ponudnika, da je seznanjen in
da se strinja s pogoji in navedbami v javni
ponudbi.

d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 4. 2009.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Izbranemu
ponudniku bosta Občina Ajdovščina in Občina Vipava, vsaka za svoj solastninski delež
trafo postaje izstavila račun za plačilo kupnine, vključno z davkom na dodano vrednost,
ki ga mora kupec poravnati v roku 8 dni od
njegove izstavitve.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
5. Informacije: ogled trafo postaje je možen ob predhodni najavi, kontaktna oseba
Igor Madon – GSM 041/636-274, ki posreduje tudi tehnične podatke o trafo postaji. Vse ostale informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-1358/09
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj
za
– Veliko Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo
– Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo
kandidate za nagrade.
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I. Velika Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo in Preglova
nagrada Kemijskega inštituta za izjemne
dosežke se podeljujeta raziskovalcem iz
Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del
raziskav, na katere se nanaša nagrada,
opravili v Sloveniji. Nagradi se podeljujeta
za vrhunske dosežke na področju osnovnih
ali uporabnih raziskav s področja kemije in
sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem merilu.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom, Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke pa posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno
prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim raziskovalcem za večji opus znanstvenega dela, ki je nastal v
enem ali več desetletjih.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke se podeli za izjemne
dosežke v zadnjih petih letih pred prijavo.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju
nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se v
letu 2009 podeli največ ena Velika Preglova
nagrada za raziskovalno delo in največ dve
Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne dosežke.
III. Velika Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 9.000 EUR in
doprsni kipec Friderika Pregla.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo z
graviranim portretom Friderika Pregla.
IV. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade so:
– bibliografija kandidata,
– kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako
predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma
lahko predlagata le enega kandidata),
– soglasje kandidata za kandidaturo,
– biografija (dodatno pri Veliki Preglovi
nagradi Kemijskega inštituta za raziskovalno delo),
– kopije izvirnih člankov in dokazila o
odmevnost za omenjena dela (dodatno pri
Preglovi nagradi za izjemne dosežke),

– kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih
nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata.
Vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in
sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik
prof. dr. Albin Pintar in člani dr. Franc Avbelj, prof. dr. Boris Pihlar, prof. dr. Damjana
Rozman in prof. dr. Boris Žemva. Pri izbiri
vrste nagrade komisija ni vezana na predlog
predlagatelja. Komisija se lahko odloči, da
kakšne nagrade tudi ne podeli.
Odločitev komisije bo objavljena ob slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2009 na Kemijskem
inštitutu. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem
inštitutu.
VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 30. marca
2009, v enem izvodu na Kemijski inštitut,
Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – predlog za Veliko Preglovo
nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo«, oziroma »Ne odpiraj – predlog za
Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za
izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri
kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Brigiti
Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@
ki.si in tel. 01/476-02-25.
Kemijski inštitut
Št. 1.7-116
Ob-1353/09
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s
stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: zbiranje
in odkup neuporabnih zavornjakov (odpadnega železa).
Lokacija: delavnice in delovišča po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– približno 200 ton neuporabnih zavornjakov (odpadnega železa), ki bodo pridob
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ljeni ob njihovi zamenjavi (gre za približno
enoletno količino).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 20.000,00 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 17 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 19 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/291-48-33 ali po elektronski pošti:
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka
Rosić).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
18. 2. 2009.
Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 1.-140/09
Ob-1400/09
Na Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1: Slovenske železnice,
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
vabijo k nakupu premičnin: rezervni deli.
Lokacija: različna skladišča po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– različne rezervne dele za železniška
vozila (lokomotive in vagone) ter lepljene
stike (Tip L S49 in UIC60); seznam vseh
rezervnih delov bo naveden v navodilu za
oblikovanje ponudb.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 293.988,34 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 17 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna
pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v
skladu s tem navodilom v 18 dneh po objavi
vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/2914-833 ali po elektronski pošti: slobodanka.
rosic@slo-zeleznice.si. Informacije na tel.
01/29-14-439 (Slobodanka Rosić)
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
17. 2. 2009.
Slovenske železnice, d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 021-509/2008-3
Ob-1024/09
Pravila o delovanju sindikata družbe Sadeko d.o.o., s sedežem na naslovu Gračnica 4, p. Rimske Toplice, ki so bila sprejeta
dne 26. 11. 2008, se hranijo pri Upravni enoti Laško in so vpisana pod zaporedno št. 41
z imenom: Sindikat Sadeko d.o.o.
Št. 101-3/2008-2
Ob-10249/08
1. Statut Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Glasbene
šole Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova
ulica 8, 9240 Ljutomer, je z dnem 17. 12.
2008 vpisan v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Ljutomer pod zaporedno
št. 58.
Naziv: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije Glasbene

šole Slavka Osterca Ljutomer; skrajšano
ime SVIZ GŠ Slavka Osterca Ljutomer.
Sedež: Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer.
2. Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Glasbene
šole Slavka Osterca Ljutomer, je 2199670.
3. Posebni stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-2/2008
Ob-10470/08
Izvede se izbris Pravilnika sindikata
KNSS Piraliza EKO - Energetika d.o.o., s
sedežem Ljubljanska c. 45, 1241 Kamnik,
iz evidence statutov sindikatov, ki jih ima
Upravna enota Kamnik v hrambi, pod zap.
št. 49 z dne 23. 10. 2003.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1346/09
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100% lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Ivanuša.
Št. 1/2009
Ob-1347/09
Ime medija, televizijski program: Vaš kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
Družbeniki z več kot 5% deležem kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto,
– Irena Vide, Gotna vas 26, 8000 Novo
mesto,
– Krka Tovarna zdravil Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
– Televizija Novo mesto, Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide,
direktorica.
Nadzorni organ: skupščina.
Ob-1348/09
Medij: Televizija ETV.
Izdajatelj: ETV mediji in turizem d.o.o.,
Loke pri Zagorju 22, Kisovec, direktor Boštjan Vidmar.
Lastnik: Janez Vidmar, Obrezija 20, Izlake.
Ob-1349/09
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih/glasovalnih pravic:
– Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18,
Jesenice, 9,11%

– Nataša Harej, Cesta revolucije 1, Jesenice, 6,83%
– Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 1a,
Jesenice, 9,49%
– Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice,
29,80%
– Romana Purkart, Sebenje 73, Bled,
6,74%
– Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana,
6,83%
– Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
Jesenice, 5,47%.
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina Klinar.
Ob-1350/09
Medij: TV 3.
Izdajatelj: Prva TV Televizijska dejavnost
d.o.o.
Sedež: Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
Zvrst medija: televizijski program.
Lastniki z najmanj 5% deležem v premoženju izdajatelja:
– MTG Broadcasting AB, SE-103
Stockholm, Skeppsbron 18, Box 2094 –
100%.
Zakoniti zastopnik: Manja Grčić.
Ob-1351/09
Javno glasilo: Televizija Televal.
Ime medija: Televizija Televal, Nikova ulica 9, 2230 Lenart.
Izdajatelj: Telefilm, Silvo Lešnik, s.p., Sp.
Voličina 71A, 2232 Voličina.
Lastnik: Silvo Lešnik, Sp. Voličina 71A,
2232 Voličina (100% lastnik).
Viri financiranja: televizijska produkcija,
ekonomska propaganda (reklamni oglasi).
Direktor: Silvo Lešnik, Sp. Voličina 71A,
2232 Voličina.
Ob-1352/09
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.

Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj,
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Paam invest, d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj: 21,26%,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250
Ptuj: 10,59%,
– Delo, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana: 10,00%,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva
ulica 6, 2250 Ptuj: 9,38%.
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andrej Hladnik – predsednik, Marijan Pongrac – član,
Majda Groznik – članica.
Ob-1357/09
Pravna oseba: AVT Babnik & CO
d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc
Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija,
100% lastnik in upravljalec.
Ob-1370/09
Televizijski program: Kabelska televizija Ormož.
Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.
Lastniški delež: 100% lastnik: Kabelska
televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor: Marijan Premuš.
Št. 1/2009-21
Ob-1424/09
Revija AURA, mesečnik, izhaja 12 številk na leto v slovenskem jeziku, povprečna naklada 4600 izvodov.
Leto ustanovitve: 1989.
Izdaja: AURA založništvo, d.o.o., Celovška 189, Ljubljana.
V 100% lasti.

Stran

160 /

Št.

7 / 30. 1. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave gospodarskih družb
Ob-1376/09
V skladu z določbami 412. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi z
likvidacijskim postopkom Avtoservis Gorica
d.o.o. – v likvidaciji, Prešernova 10, 3320
Velenje, matična številka 5238803000, likvidacijski upravitelj objavlja:
Avtoservis Gorica d.o.o. – v likvidaciji, Prešernova 10, 3320 Velenje, matična
številka 5238803000, je na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Celju, Srg 2008/28516
z dne 29. 8. 2008, v postopku redne likvidacije. Likvidacijski upravitelj skladno z določbami 412. člena ZGD-1 poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva. Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja
na sedežu družbe Avtoservis Gorica d.o.o.
– v likvidaciji, Prešernova 10, 3320 Velenje,
v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj
in višino terjatve. Dolžniki se pozivajo, da
brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj:
Tea Kovač
Ob-1402/09
Na podlagi določbe 668. člena Zakona
o gospodarskih družbah, sprejemam Gradbeništvo Amir Dolić, s.p., Jakopičeva ulica
7, 1000 Ljubljana, mat. št.: 2132788, sklep
o prenosu podjetja v družbo z omejeno odgovornostjo.
1. Podjetje Gradbeništvo Amir Dolić s.p.,
Jakopičeva ulica 7, 1000 Ljubljana se prenese v novoustanovljeno družbo AMGRAD,
gradbeništvo, d.o.o., Jakopičeva ulica 7,
1000 Ljubljana.
2. Vrednost podjetja Gradbeništvo Amir
Dolić s.p. znaša 42.745,00 EUR.
Vrednost podjetja je izračunana na podlagi Podatkov iz bilance stanja podjetja na
dan 30. 9. 2008, pri čemer je vrednost izračunana na podlagi naslednjih postavk:
1. Opredmetena osnovna sredstva
27.564,00 EUR
2. Kratkoročne poslovne terjatve
49.894,00 EUR
3. Kratkoročne časovne razmejitve
546,00 EUR
Od navedenih postavk se je pri ocenjevanju vrednosti podjetja odštelo naslednje
postavke iz bilance stanja:
1. Dolgoročne finančne obveznosti
18.716,00 EUR
2. Kratkoročne finančne obveznostI
304,00 EUR
3. Kratkoročne poslovne obveznosti
16.238,00 EUR.
Amir Dolić s.p.

Sklici skupščin
Ob-1372/09
Uprava družbe Alpetour, špedicija in
transport, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 56, na podlagi 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter v skladu s 6.3.
členom statuta delniške družbe Alpetour,
d.d. sklicuje

izredno skupščino
delniške družbe Alpetour špedicija in
transport, d.d.,
ki bo v torek, 3. 3. 2009, ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe Viator&Vektor
Logistika d.o.o., na naslovu: Dolenjska cesta 244, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Po ugotovitvi sklepčnosti se za predsednika skupščine imenuje Aleksander
Modrijan, za preštevalko glasov pa Lidija
Eržen.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa:
Iz družbe Alpetour, d.d. Škofja Loka se
izključijo vsi manjšinski delničarji na način,
da se njihove delnice za plačilo primerne
denarne odpravnine, prenesejo na glavnega delničarja družbo Skupina Viator&Vektor,
d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, matična št. 5107857, ki je v skladu s prvim
odstavkom 384. člena ZGD-1 imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega kapitala
družbe.
Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
Glavni delničar je dolžan po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati posameznemu manjšinskemu delničarju
denarno odpravnino v znesku 220 EUR za
vsako delnico, in sicer v 30 dneh po pravnomočnosti vpisa sklepa o prenosu v sodni
register.
Denarna odpravnina se od objave vpisa
izključitve do izplačila denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem obrestuje po obrestni meri 5% letno.
Izplačila primerne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar izvedel
preko NLB, d.d., ki je tudi podala izjavo, da
je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja.
3. Izvolitev članov nadzornega svetapredstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
Zaradi preteka mandata sedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma
delničarjev, skupščina izvoli dva nova člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev
s pričetkom mandata z dnem sklica skupščine:
a) Aleksander Modrijan,
b) Peter Pavček.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe
Alpetour, d.d. Škofja Loka, za zadnja tri poslovna leta, pisnim poročilom glavnega delničarja, v katerem pojasnjuje predpostavke
za prenos delnic in primernost odpravnine,
revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine denarne odškodnine in izjavo
NLB d.d. v skladu z drugim odstavkom 385.
člena ZGD-1 bo delničarjem na vpogled v

tajništvu uprave na sedežu družbe Alpetour
d.d., Škofja Loka, Kidričeva 56, vsak delovnik med 8. in 14. uro od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo družbi prijaviti svojo udeležbo
na skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred
sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do vključno 28. 2.
2009. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošt. na naslov družbe ali po telefaksu 04/511-18-74. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti razumno utemljeni.
Alpetour, d.d.
direktor
Bojan Novak
Št. 3/09
Ob-1414/09
V skladu z določili 29., 31. in 38. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z
dne 23. 1. 2009 sklicuje uprava družbe
33. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 3. 3. 2009, ob 11. uri,
v Mariboru na Cankarjevi ul. 3, v sejni sobi
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsedujočega, imenovanje notarja, preštevalca
glasov, zapisnikarja, ugotovitev sklepčnosti
in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsedujočega tega zasedanja, imenuje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovi
sklepčnost in sprejme dnevni red v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine.
2. Odprava sklepa z 32. zasedanja skupščine Zavarovalnice Maribor d.d. z dne 1. 7.
2008 o uporabi bilančnega dobička, ustvarjenega v letu 2007.
Predlog sklepa: odpravi se sklep št. 2
točka b, sprejet na 32. zasedanju skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d., dne 1. 7. 2008
in se v letu 2007 ustvarjeni bilančni dobiček
v znesku 4,318.686,47 EUR kot nerazporejeni dobiček prenese v naslednje leto.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
Zavarovalnice Maribor d.d.
Predlog sklepa:
a) zaradi poteka mandatov v obdobju
med to in naslednjo redno letno skupščino
se z dnem sprejetja tega sklepa odpokličejo
in razrešijo s funkcije članov nadzornega
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sveta Zavarovalnice Maribor d.d., predstavnikov delničarjev:
– Matjaž Kovačič, univ. dipl. ekon.,
– Nataša Prah, univ. dipl. ekon.,
– Manja Skernišak, univ. dipl. ekon.;
b) na podlagi njene odstopne izjave z
dne 11. 11. 2008 skupščina z dnem sprejetja tega sklepa odpokliče in razreši članico
nadzornega sveta, predstavnico delničarjev
mag. Majo Krumberger, univ. dipl. ekon;
c) v nadzorni svet zavarovalnice Maribor
d.d. se kot predstavniki delničarjev imenujejo:
– Dušan Čeč, univ. dipl. ekon.,
– mag. Janez Komelj, univ. dipl. inž. matematike,
– Matjaž Kovačič, univ. dipl. ekon.,
– Manja Skernišak, univ. dipl. ekon.,
za štiriletno mandatno obdobje od 3. 3.
2009 dalje.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Maribor d.d.
Predlog sklepa: spremenijo in dopolnijo
se določila VIII. poglavja Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. (Upravljanje in organi
družbe), in sicer tako, da se:
– črta 41. člen in se nadomesti z novim
41. členom, ki glasi:
»Članom nadzornega sveta pripada nadomestilo za opravljeno delo v tem organu
upravljanja družbe, ki vključuje spremljanje
tekočega poslovanja družbe, udeležba na
sejah in pripravo nanje. Nadomestilo se izplačuje mesečno in v zneskih, ki jih s posebnim sklepom določi skupščina družbe.«
5. Sprejem sklepa o zneskih nadomestil
članom nadzornega sveta družbe za opravljeno delo.
Predlog sklepa:
Kot nadomestila za opravljeno delo se
članom nadzornega sveta mesečno izplačujejo naslednji zneski:
– predsedniku nadzornega sveta
1.300,00 EUR,
– namestniku predsednika nadzornega
sveta 1.150,00 EUR,
– članom nadzornega sveta 1.000,00
EUR.
6. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 20. 2. 2009 vpisani
v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje pet dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3, 2507 Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do četrtka, 26. 2. 2009, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno
pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim
pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 26. 2. 2009, oziroma ga
tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Gradivo, na katerem temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe, je na vpo-

gled v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/
VI, vsak delovni dan od 12. do 14. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.
Predlog delničarjev: morebitne nasprotne
predloge naj delničarji, kolikor želijo, da bodo
ti objavljeni, sporočijo upravi družbe pisno z
obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12.
uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-1420/09
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem
izredno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek, 4. 3. 2009, ob 9. uri, v sejni
sobi družbe na Zaloški cesti 171, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notarka M. Zupančič.
Predlog sklepa: na predlog predsednika
upravnega odbora se za predsedujočega
skupščine imenuje Darja Prebil, za preštevalca glasov Peter Zavasnik in Gašper Gorenc, za zapisnikarja Tjaša Vugrinec.
2. Odločanje o datumu izplačila dividend
za leto 2007.
Predlog sklepa:
V sklepu skupščine z dne 30. 9. 2008 se
razveljavi zadnji stavek pod točko 2.a in se
po novem glasi:
Plačilo dividend za leto 2007 se preloži
do najkasneje 31. 12. 2009; vsem delničarjem bo družba priznala 6% letne obresti,
izračunane po linearni metodi od 31. 12.
2008 do izplačila dividend.
3. Razširitev in dopolnitev dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep, da se dejavnost družbe razširi z naslednjimi dejavnostmi:
27.900
33.120
33.130
33.140
33.200
36.000
37.000
38.110
38.120
38.210

Proizvodnja drugih električnih
naprav
Popravila strojev in naprav
Popravila elektronskih in optičnih naprav
Popravila električnih naprav
Montaža industrijskih strojev in
naprav
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
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38.220
38.310
38.320
39.000
43.210
43.290
46.120
46.450
46.750
71.12
71.129
96.010
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Ravnanje z nevarnimi odpadki
Demontaža odpadnih naprav
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
Tehnično projektiranje in s tem
povezano svetovanje
Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Zato se spremeni statut družbe v 4. členu tako, da se dodajo vse zgoraj naštete
dejavnosti.
Popolno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem v
tajništvu družbe na naslovu: Zaloška cesta
171, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do
14. ure od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
tri dni pred sklicem skupščine do 14. ure v
tajništvu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom
o katerih bo odločala skupščina, pisno sporočijo upravnemu odboru delniške družbe
najkasneje v roku 7 dni od dneva objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
Pavel Prebil
predsednik upravnega odbora
Ob-1426/09
Uprava družbe Kroj, izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana, Obrtniška ulica 8b, Logatec, sklicuje na podlagi določb
Zakona o gospodarskih družbah in statuta
družbe
14. redno skupščino
delničarjev družbe Kroj, izdelovanje
tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 4. 3. 2009, ob 15. uri,
v pisarni notarja Škrka v Ljubljani, Dunajska 56.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Vinko Krizmanič, za preštevalko glasov
pa se izvoli Darinka Ostanek. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar.
2. Preračun osnovnega kapitala v EUR,
uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
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Predlog sklepa:
Z dnem uvedbe EUR kot nacionalne
valute se opravi preračun v statutu določenega osnovnega kapitala družbe v znesku
246.943.000,00 (z besedo: dvestošestinštiridesetmilijonovdevetstotriinštiridesettisoč
00/100) SIT v EUR, in sicer se preračunajo
nominalni zneski delnic družbe po tečaju zamenjave, tako da znaša nominalni znesek
ene navadne prosto prenosljive imenske delnice družbe 4,17 (z besedo: štirieure 17/100)
EUR. Celotni osnovni kapital družbe, ki je
razdeljen 246.943 (z besedo: dvestošestinštiridesettisočdevetstotriinštirideset) navadnih
prosto prenosljivih imenskih delnic, znaša
1.029.752,31 (z besedo: enmilijondevetindvajsettisočsedemstodvainpetdeset 31/100)
EUR. Razlika v znesku 722,57 (z besedo: sedemstodvaindvajset 57/100) EUR, ki izhaja iz
preračunavanja, se prerazporedi v kapitalske
rezerve družbe. V statutu družbe se uskladi
osnovni kapital v SIT s preračunanim osnovnim kapitalom v EUR.
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Skupščina družbe sprejme sklep o
uvedbi kosovnih delnic, tako da se 246.943
(z besedo: dvestošestinštiridesettisočdevetstotriinštirideset) navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000,00 (entisoč 00/100) SIT
nadomesti z 246.943 (z besedo: dvestošestinštiridesettisočdevetstotriinštirideset)
navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami.
Spremeni 3. člen statuta družbe, ki po
novem glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša
1.029.752,31 (z besedo: enmilijondevetindvajsettisočsedemstodvainpetdeset
31/100) EUR in je razdeljen na 246.943 (z
besedo: dvestošestinštiridesettisočdevetstotriinštirideset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Navadne kosovne delnice so delnice,
ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
Sprejme se čistopis statuta družbe, ki
vsebuje navedene spremembe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice imajo
tisti delničarji in njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda delničarji
pisno sporočijo upravi družbe v zakonskih
rokih.
Če skupščina ob napovedani uri ni
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z enakim dnevnim redom in v istem
prostoru istega dne ob 16. uri.
Kroj d.d. Ljubljana
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 111/2009
Ob-1361/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 111/2009 z dne 22. 1. 2009,
je stanovanje št. 15/III. v izmeri 75,43 m², v
večstanovanjski hiši v Mariboru, Antoličičeva
20, vložek številka 1690, k.o. Spodnje Radvanje, last Strgar Gordane do 3/8 od celote
in Rudelič Roberta do 5/8 od celote, oba
stanujoča Antoličičeva ulica 20, Maribor, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12.
2008, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
49.000,00 EUR s pp.
SV 2428/2005
Ob-1362/09
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2428/2005 z dne 25. 10. 2005,
opr. št. SV-2835/2006 z dne 25. 10. 2006,
opr. št. SV-2877/2007 z dne 25. 10. 2007,
opr. št. SV-2777/2008 z dne 28. 10. 2008 in
opr. št. SV-140/2009 z dne 21. 1. 2009, so
bile nepremičnine – celotno 4. nadstropje v
izmeri 558,26 m2, del 5. nadstropja, in sicer
pisarne št. 509, 510, 511, 512, 520, 521, 523,
524, 525, 526 in 527, v skupni izmeri 219 m2,
s sorazmernim delom skupnih prostorov 5.
nadstropja v izmeri 66,08 m2 ter 17 parkirnih
mestih v kleti objekta, in sicer št. 13, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
38 in 40, vse v objektu na Vurnikovi 2 v Ljubljani, parc. št. 1796/38, parc. št. 1796/39 in
parc. št. 1796/37, vl. št. 2939, k.o. Bežigrad,
sedaj parc. št. 1796/37, 1796/39, 1796/154,
1796/158 vpisane pri vl. št. 3968, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja Liz – Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana,
matična št. 5145139000, na podlagi kupne
pogodbe št. 9/92-DJ-C1 z dne 7. 7. 1992,
sklenjene s prodajalcem Gradis – Gradbeno
podjetje Ljubljana p.o., Ljubljana, Gradnikove
brigade 11, zastavljene v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična št. 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000.000,00
SIT s pripadki.

št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc. št. 474, vse
k.o. Jesenice, v izmeri 38,69 m2, last zastaviteljev Sanje Poplašen in Siniše Koleva, oba
z Jesenic, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 15. 1. 2009, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, matična številka
5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25.000,00 EUR s pripadki.
SV 29/09
Ob-1395/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 997/07
z dne 28. 11. 2007 in SV 29/09 z dne 21. 1.
2009, so bile nepremičnine z identifikacijsko
številko posameznega dela stavbe 17239373-1, 1723-9373-63 in 1723-9373-62, vse
na naslovu Tržaška cesta 87, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 1687/8, k.o. Vič in parc.
št. 1687/18, k.o. Vič (1723), pridobljeno na
podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 1. 2008,
last Igorja Okorna, Rašica 20, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
245.000,00 EUR s pp.
SV 30/09
Ob-1396/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 489/06
z dne 22. 5. 2006 in SV 30/09 z dne 21. 1.
2009, je bila nepremičnina z identifikacijsko
številko posameznega dela 1723-9373-3, na
naslovu Tržaška cesta 87, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1687/8, k.o. Vič, pridobljena
na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 7. 4. 2006, last Igorja Kejžarja, iz
Kranja, Seljakovo naselje 25 in Eve Smolnikar Kejžar, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87,
vsakega do ½, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična
št. 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 119.690,00 EUR s pp.

SV 29/09
Ob-1363/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 29/09 z dne 23. 1. 2009,
je bilo stanovanje št. 32, ki se nahaja v 6.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 62, Jesenice, z ident.
št. stavbe 473, Jesenice, stoječi na parc.
št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc. št. 474,
vse k.o. Jesenice, v izmeri 38,69 m2, last zastaviteljev Sanje Poplašen in Siniše Koleva,
oba z Jesenic – vsakega od njiju do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 1.
2009, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, matična številka 5026237000,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00
EUR s pripadki.

SV 31/09
Ob-1397/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 490/06
z dne 22. 5. 2006 in SV 31/09 z dne 21. 1.
2009, je bila nepremičnina z identifikacijsko
številko posameznega dela 1723-9373-3, na
naslovu Tržaška cesta 87, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1687/8, k.o. Vič, pridobljena
na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 7. 4. 2006, last Igorja Kejžarja iz
Kranja, Seljakovo naselje 25 in Eve Smolnikar Kejžar, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87,
vsakega do ½, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s
sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18.525,00 EUR s pp.

SV 30/09
Ob-1364/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 30/09 z dne 23. 1. 2009,
je bilo stanovanje št. 32, ki se nahaja v 6.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 62, Jesenice, z ident.
št. stavbe 473, Jesenice, stoječi na parc.

SV 45/09
Ob-1415/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz
Trbovelj, opr. št. SV 45/09, opr. št. DK 1/09 z
dne 26. 1. 2009, je bila nepremičnina - stanovanje št. 2, s pripadajočo kletjo, vse v skupni
izmeri 72,50 m2, stanovanje pa se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Sa-

vinjska cesta 5, Trbovlje, vpisane pri vl. št. 6,
k.o. Trbovlje, zgrajene na parc. št. 929, last
zastaviteljev Žagar Jožeta in Žagar Diane,
vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 2. 12. 1998, s Klun Antonom
in Kljun Franjem, obema kot prodajalcema in
Žagar Jožetom in Žagar Diano, obema kot
kupcema, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, Maribor,
matična številka 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 35.970,00 EUR z
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 117/2009
Ob-1419/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 117/2009 z dne 23. 1. 2009,
je stanovanje št. 3/P v izmeri 59,49 m², v
hiši na naslovu Gorkega ul. 8, Maribor, vl.
št. 1278/1, k.o. Tabor, last Petelinšek Irene,
stan. Maribor, Vojašniški trg 6, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 2008,
zastavljeno v korist SKB banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 32.000,00
EUR s pp.
SV 98/2009
Ob-1437/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 98/2009 z dne
27. 1. 2009, je stanovanje v 2. in 1. etaži v
izmeri 139,24 m2, z ident. št. dela stavbe
0657/00537/001, v večstanovanjski stavbi
na naslovu Aškerčeva ulica 3 v Mariboru,
ki stoji na parceli številka 776, katastrska
občina Maribor-grad, in je last družbe Gim,
družba za promet z nepremičninami d.o.o.,
s sedežem Slovenska ulica 4, 2000 Maribor,
matična številka 5537819000, do celote, na
podlagi originalne overjene prodajne pogodbe z dne 29. 10. 2008, sklenjene med Marinič
Zlatkom kot prodajalcem in zastavno dolžnico kot kupovalko ter na podlagi overjene prodajne pogodbe številka 372-03-164/2000-16
z dne 9. 2. 2004 in dodatka št. 1 k tej prodajni
pogodbi z dne 11. 12. 2007, sklenjene med
RS, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, kot
prodajalko in Marinič Zlatkom, kot kupcem,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve do najvišjega zneska 720.000,00
EUR.
SV 48/09
Ob-1462/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mete Zupančič iz
Ljubljane, Linhartova 13, opr. št. SV 48/09 z
dne 28. 1. 2009, je bilo enosobno stanovanje
s kabinetom in pomožnim prostorom – kletjo
v izmeri 50,86 m2, št. 24, v IV. nadstropju
stavbe z ident. št. 1177.ES, na naslovu Puhova ulica 9, 1000 Ljubljana, k.o. Brinje I, s
pripadajočim solastninskim deležem na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
hiše ter na zemljišču na katerem stanovanjska stavba stoji, last Zdenke Rome, na podlagi prodajne pogodbe opr. št. SV 681/08,
sklenjene dne 11. 12. 2008, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 65.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
Z 47/2007
Os-10277/08
1. Izvršitelj Aljoša Valent, Vodnikova ulica
2, Ptuj, je dne 20. 10. 2008, s pričetkom ob
13.25, v zadevi Z 47/2007, Okrajnega sodišča na Ptuju, zoper dolžnico Vesno Rakuša,
Zelenikova ul. 1, Ptuj, za upnika Ministrstvo
za finance RS, DURS, DO Ptuj, Trstenjakova 2A, Ptuj, v kraju Zelenikova ul. 1, Ptuj, ob
prisotnosti Aljoša Valenta izvršitelja, opravil
rubež nepremičnine, stanovanja v prvem
nadstropju stanovanjske hiše Zelenikova ulica 1, Ptuj, v skupni izmeri 76,26 m2, ki stoji
na parc. št. 1230, pripisano pri vl. št. 729,
k.o. Ptuj in ni vknjižena v zemljiško knjigo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 12. 2008
In 58/2002, In 59/2002,
In 26/2005
Os-10513/08
Na podlagi sklepov Okrajnega sodišča v Šentjurju z dne 27. 10. 2006, opr.
št. In 58/2002 z dne 27. 10. 2006, opr. št. In
59/2002 in z dne 27. 10. 2006, opr. št. In
26/2005, se v korist upnika Atrij Stanovanjska zadruga z.o.o., Lava 7, Celje, zaradi
izterjave 320,21 EUR, 1.708,99 EUR in
1.407,62 EUR, v skladu z 211/3 členom ZIZ,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora
št. 19 in 20, v 1. etaži stavbe Drofenikova
16, PTC Tržnica, Šentjur, v izmeri 40,55 m2
in 31,20 m2, ki je last dolžnice Nežmah Frančiške, Springerstrasse 27, 81477 München,
Nemčija.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 10. 12. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4516/2008
Os-8772/08
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z dne 22. 7. 2008,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Plavčak Franca, Bezenškovo bukovje 12b,
Frankolovo, ki ga zastopa odv. Dušan Korošec iz Celja, uvedlo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – darilne pogodbe
z dne 30. 6. 2000, sklenjene med Rozalijo Kline kot darovalko in Plavčak Francem
kot obdarjencem, za parc. št. 256/1, 256/4,
256/5, 256/9, 414/1, 414/2, 256/2, 256/10,
256/7, k.o. Verpete.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice za parc. št. 256/1, 256/4, 256/5, 256/9,
414/1, 414/2, 256/2, 256/10, 256/7, k.o.
Verpete, v korist Plavčak Franca, roj. 5. 2.
1963, stan. Bezenškovo bukovje 12b, Frankolovo.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
postopka Plavčak Franca, izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v

dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 10. 2008
Dn 2356/2008
Os-9158/08
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici
Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 30. 5.
2008, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na
predlog Savinjsko kozjanske zveze lovskih
družin, Cankarjeva ulica 6, Celje, po pooblaščencu Premius d.o.o. iz Celja, uvedlo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 30. 9. 1993, sklenjene med
Gozdnim gospodarstvom Celje, kot prodajalcem in Stojnič Dragoljo kot kupcem, za
nepremičnino št. iden. 2.E nesta. raba v
izmeri 113,52 m2, v Celju, Cankarjeva ulica
6, v podvl. 2533/3, k.o. Celje.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice pri št. iden. 2.E, k.o. Celje, podv. 2533/3,
v korist Savinjsko kozjanske zveze lovskih
družin, mat. št. 51155223, Cankarjeva ulica
6, Celje. Pogodba je bila po izjavi predlagatelja postopka Savinjsko kozjanske zveze
lovskih družin, izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 10. 2008
Dn 5267/2008
Os-9159/08
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici
Danici Šuligoj Sivko s sklepom z dne 15.
9. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Sekulič Vinka, Borova ulica 1,
Celje, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne
24. 3. 1981, sklenjene med Železnik Albertom in Železnik Majdo, kot darovalcem ter
Cizej Darjo kot obdarjenko, za nepremičnino
št. iden. 40.E stan. raba v izmeri 35,06 m2,
v Celju, Čopova ulica 19, vpisano v podvl.
2293/41, k.o. Celje.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice pri št. iden. 40.E v podv. 2293/41, k.o.
Celje v korist Sekulič Vinka, roj. 26. 6. 1965,
stan. Borova ulica 1, Celje, do celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja postopka postopka Sekulič Vinka, izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 10. 2008

Dn 7327/2008
Os-10296/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 28. 11. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Burger Milka, Ob Koprivnici 48, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 1. 2006, sklenjene med
Rozman Alojzijo, Kraigherjeva 6, Celje, kot
prodajalko in Burger Milkom, Ob Koprivnici
48, Celje, kot kupcem, o prodaji garsonjere
z id. št. 41, vpisani pri vl. št. 2103/42, k.o.
Sp. Hudinja, v sedmem nadstropju, v izmeri
28,91 m2, s kletjo št. 41 v izmeri 0,95 m2.
Pogodba je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Burger Milko, Ob Koprivnici 48,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 12. 2008
Dn 16871/2005
Os-9879/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Modic Veronike,
Nebčeva 96, Škofljica, ki jo zastopa družba
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 14, na naslovu Preglov trg 5, Ljubljana, z ident. št. 14.E, v podvl. št. 2076/14,
k.o. Slape, dne 28. 10. 2008, pod opr. št. Dn
16871/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5 –
46/83 z dne 23. 12. 1982, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Avtotehno, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E, v podvl.
št. 2076/14, k.o. Slape;
– kupoprodajne pogodbe št. 12/91 z dne
1. 3. 1991, sklenjene med Atac poslovno
tehnične storitve r.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Donoša Sonjo, Leninov trg 5, Ljubljana – Fužine (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E, v podvl.
št. 2076/14, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 28677/2007
Os-9880/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
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zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Slavka in Miljke Dakič, Velika Čolnarska 10, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik Drago Đuragič
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garsonjero v prvem nadstropju v izmeri
49,16 m2, s pripadajočimi skupnimi prostori, deli, objekti in napravami ter ustreznim
delom zemljišča na parc. št. 250/636, vl.
št. 94, k.o. Trnovsko predmestje, v B listu
vpisani pod zaporedno številko 22/e, dne
23. 10. 2008, pod opr. št. Dn 28677/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe iz decembra 1994, sklenjene med
prodajalcema Ivanom Kosijem, Opekarska
12b, Ljubljana in Polonco Kosi, Hajdrihova
20, Ljubljana ter kupovalko Frančiško Slavico Janež, Velika Čolnarska 10, Ljubljana, za
garsonjero v izmeri 49,16 m2, ki se nahaja
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
Veliki Čolnarski 10 v Ljubljani, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 20530/2005
Os-9881/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bizjak
Silva, Omersova ulica 23, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 27 v 5. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 163, Ljubljana, z ident.
št. 227.E, vpisano v podvl. št. 4544/131,
k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 20530/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 2315/64-65
z dne 30. 6. 1965, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš občine Ljubljana - Šiška in kupovalko
Bizjak Nežko, Martina Krpana 7, Ljubljana,
za stanovanje št. 27 v 5. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 163, Ljubljana, z ident.
št. 227.E, vpisano v podvl. št. 4544/131, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 20003/2005
Os-9882/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Avguste Mavrič, Jezerškova ulica 22, Komenda,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu Ruska ulica 7, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano
v podvl. št. 2240/1, k.o. Spodnja Šiška, dne
27. 10. 2008, pod opr. št. Dn 20003/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve

zemljiškoknjižne listine, pogodbe reg. št. 11
z dne 6. 5. 1957, sklenjene med prodajalko
Stanovanjsko zadrugo Prosvetar Ljubljana
in kupovalko Marijo Justin, za nepremičnino,
stanovanje št. 7 v 3. nadstropju, na naslovu
Ruska ulica 7, Ljubljana, z ident. št. 1 v pritličju, na naslovu Ruska ulica 7, Ljubljana, z
ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 2240/1, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 29795/2008
Os-9883/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simsič Dunje,
Toniška 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 6.E, podvl. 2947/6, k.o. Bežigrad, dne
10. 11. 2008, pod opr. št. Dn 29795/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
23. 12. 1970, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in Zavarovalnico
Sava, za nepremičnino, stanovanje št. 1 v 1.
nadstropju, (sedaj nepremičnina z identifikatorjem 6.E, podvl. 2947/6, k.o. Bežigrad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 16776/2005
Os-9885/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šegula
Suzane, Osenjakova ul. 4, Ljubljana, ki jo
zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 14, v mansardi, na naslovu Osenjakova ulica 4, Ljubljana z ident. št. 214.E, v podvl. št. 2140/31,
k.o. Slape, dne 28. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 16776/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 25. 10. 1988,
sklenjene med Rajačič Darkom, Streliška 5,
Ljubljana in Rajačič-Hodej Štefanijo, Marinkov trg 12, Ljubljana (kot prodajalcema) ter
Miklič Bojanom, Cesta na Brdo 11, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 214.E, v podvl. št. 2140/31,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
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Dn 16996/2005
Os-9886/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Peklaj Kastelic
Zdravke, Šišenska c. 19, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 12/II, na naslovu Šišenska
cesta 19, Ljubljana, z ident. št. 12.E, v podvl.
št. 4565/12, k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 10.
2008, pod opr. št. Dn 16996/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 502/61-63 z dne 11. 6. 1963, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana - Šiška, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Škof Mimi, Kamna Gorica
17, Ljubljana - Šentvid (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E, v
podvl. št. 4565/12, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 16739/2005
Os-9892/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kovač Ivice,
Krožna cesta 3b, Domžale, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 38 v 7. nadstropju, na naslovu Celovška 87, Ljubljana, z ident. št. 136.E, v podvl. št. 2122/136, k.o. Spodnja Šiška, dne
27. 10. 2008, pod opr. št. Dn 16739/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 20. 11. 1979, sklenjene med Mrzlikar Jožetom, Celovška 87, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Senčur Majdo, Pri Unionu
9, Kočevje (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 136.E, v podvl.
št. 2122/136, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 17173/2005
Os-9893/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Seferović Maise,
Brodarjev trg 11, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 67, na naslovu
Brodarjev trg 13, Ljubljana, z ident. št. 67.E,
v podvl. št. 1488/67, k.o. Moste, dne 28. 10.
2008, pod opr. št. Dn 17173/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 196/81 z dne
17. 12. 1980, sklenjene med Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot
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prodajalcem) in Leskovec Mileno, Grintovska 8, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 67.E, v podvl.
št. 1488/67, k.o. Moste;
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
196/81 z dne 17. 12. 1980, z dne 16. 11.
1981, sklenjenega med Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Leskovec Mileno, Grintovska 8,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 67.E, v podvl.
št. 1488/67, k.o. Moste;
– kupne pogodbe z dne 18. 7. 1984,
sklenjene med Leskovec Mileno, Trg oktobrske revolucije 15, Ljubljana (kot prodajalko)
in Pečar Borisom, Grablovičeva 30, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 67.E, v podvl. št. 1488/67, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 29438/2006
Os-9902/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve Sterle, Mesesnelova ulica 36, Ljubljana, ki jo zastopa notar
Bojan Podgoršek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 3 v 3. nadstropju, s shrambo št. 31 v prvi
kleti, na naslovu Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana - Črnuče, z ident. št 30.E, vpisano
v podvl. št. 2367/30, k.o. Črnuče, dne 28.
10. 2008, pod opr. št. Dn 29438/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS-111/1 50/79 z
dne 28. 8. 1979 in I. dodatka h kupni pogodbi št. BS-111/1 50/79 z dne 11. 7. 1980, sklenjena med GIP Obnova, Staninvest, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Sterle Andrejem in
Janko, oba Mesesnelova 36, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št. 2367/30,
k.o. Črnuče,
– menjalne pogodbe z dne 11. 7. 1990,
sklenjene med Silvo Sterle, Mesesnelova
36, Ljubljana (kot prvo pogodbenico) ter Andrejem in Janko Sterle, oba Ceneta Štuparja
3, Ljubljana (kot drugo pogodbenikoma), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 30.E,
vpisano v podvl. št. 2367/30, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 4397/2005
Os-9904/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja BMP, d.o.o., Dunajska cesta 122, Ljubljana, ki ga zastopa
direktorica Ajda Miklavčič, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
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št. 4 v 1. nadstropju, na naslovu Vojkova
cesta 4, Ljubljana, z ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št. 3763/17, k.o. Bežigrad, dne
29. 7. 2008, pod opr. št. Dn 4397/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4. 1988, sklenjene med Milovanom Janičijevičem, Vojkova 4, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Šarabon Matjažem, rojen 28. 11. 1963 (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 17.E, vpisano v
podvl. št. 3763/17, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 11743/2005
Os-9917/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Snežane
Šušteršič, Rusjanov trg 10, Ljubljana, ki jo
zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 120, na naslovu Rusjanov
trg 10, Ljubljana, z ident. št. 120.E, vpisano
v podvl. št. 2120/120, k.o. Slape, dne 6. 11.
2008, pod opr. št. Dn 11743/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, I. dodatka k soinvestitorski pogodbi št. 382/85 z dne 16. 4. 1985,
sklenjenega med Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring (kot prodajalcem) ter Novkovič Draganom, Brilejeva 20,
Ljubljana in Sanjo Ilič, Petra Krvavice 16,
Knin (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 120.E, vpisano v podvl.
št. 2120/120, 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 15294/2008
Os-9918/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gabrijele Ane
Gostiša, Dunajska cesta 103, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 26 v 4. nadstropju, na naslovu Dunajska
cesta 103, Ljubljana, z ident. št. 26.E, vpisano v podvl. št. 4149/26, k.o. Bežigrad, dne
5. 11. 2008, pod opr. št. Dn 15294/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 195/84 z dne 16. 1. 1985 in aneksa k soinvestitorski pogodbi št. 195/84 z
dne 19. 2. 1986, sklenjena med SOZD ZIGP
Imos, o.sol.o., Ljubljana (kot investitorjem)
in ZIL-TOZD Urejanje stavbnega zemljišča,
Ljubljana (kot soinvestitorjem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 26.E, vpisano v
podvl. št. 4149/26, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 29200/2004
Os-9920/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Petra Novaka, Papirniški trg 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, garažo na naslovu
Papirniški trg 18a, Ljubljana, z ident. št. 16.E,
vpisano v podvl. št. 4548/10, k.o. Kašelj, dne
2. 9. 2008, pod opr. št. Dn 29200/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže kot posameznega dela stavbe z dne
2. 10. 1968, sklenjene med GIP Gradis, Ljubljana (kot prodajalcem) in Novak Petrom,
Vevče 193, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 16.E, vpisano
v podvl. št. 4548/10, k.o. Kašelj.
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 26. 11. 2008
Dn 20006/2005
Os-9921/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bežan
Vida, Ruska ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 9 v 4. nadstropju, na naslovu Ruska
ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v
podvl. št. 2239/1, k.o. Spodnja Šiška, dne
27. 10. 2008, pod opr. št. Dn 20006/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe reg. št. 9 z dne 6. 5. 1957,
sklenjene med prodajalko Stanovanjsko
zadrugo Prosveta, Ljubljana in kupovalko
Starc Kristino, za stanovanje št. 9 v 4. nadstropju, na naslovu Ruska ulica 5, Ljubljana,
z ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 2239/1,
k.o. Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 10.
1977, sklenjene med prodajalko Senčar Mirko, Ruska 5, Ljubljana in kupovalko Starc
Nives, Ruska 5, Ljubljana, za stanovanje
št. 9 v 4. nadstropju, na naslovu Ruska ulica
5, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 2239/1, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 19374/2007
Os-9922/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v ze-
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mljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kmet
Andreja, Snebersko nabrežje 3, Ljubljana
- Polje, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnini, travnik v izmeri 114 m2
in stanovanjsko stavbo v izmeri 61 m2, s
parc. št. 757/28, vpisano v vl. št. 1573,
k.o. Zadobrova, dne 27. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 19374/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. VI-63/75
z dne 16. 8. 1975, sklenjene med Marles lesno, stavbno in pohištveno industrijo
Maribor (kot prodajalcem) ter Nenadovič
Svetolikom in Aleksandro, oba Ob Dolenjski železnici 19, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnini, travnik in stanovanjsko
stavbo, s parc. št. 757/28, vpisano v vl.
št. 1573, k.o. Zadobrova.
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 23874/2004
Os-9926/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anke Lenič, Trnovski pristan 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v izmeri 74,66 m2 na naslovu Trnovski pristan
10, Ljubljana z ident. št. dela stavbe 172204413-6, stoječi na parc. št. 78/26, 79/9,
80/6, v k.o. Trnovsko predmestje, dne 24.
10. 2008, pod opr. št. Dn 23874/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 185/85 z dne 19. 12. 1985, sklenjene
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane TOZD
Inženiring, Ljubljana, (kot prodajalcem) in
Lenič Mojmirjem, Pod topoli 35, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. dela stavbe 1722-04413-6, stoječo
na parc. št. 78/26, 79/9, 80/6, v k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 22671/2005
Os-9927/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bergant Srečka, Zgornje Gameljne 44c, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 152 v 2. etaži A, ob Kajuhovi
ulici, Ljubljana, z ident. št. 152.E, v podvl.
št. 1637/86, k.o. Moste, dne 7. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 22671/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. IV-1/152-68 z
dne 4. 1. 1968, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana (kot prodajalcem) in Bergant Srečkom,

Kajuhova 34, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 152.E,
v podvl. št. 1637/86, 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 4. 12. 2008
Dn 22635/2005
Os-9928/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tomažin Katarine,
Jamova 66, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 6 v 1. nadstropju, 1. stopnišče, na naslovu Jamova cesta 66, Ljubljana, z ident.
št. 6.E, v podvl. št. 4161/6, k.o. Vič, dne 7.
11. 2008, pod opr. št. Dn 22635/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 598/63 z dne 29. 6. 1963, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Ljubljana - Vič
- Rudnik, Ljubljana (kot prodajalcem) in Hočevar Jurijem, Trg francoske revolucije 7,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 6.E, v podvl. št. 4161/6,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 22892/2005
Os-9929/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jadrić Nikola, Črtomirova ulica 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 5 v 1. nadstropju, na naslovu Črtomirova
ulica 23, Ljubljana, z ident. št. 5.E, v podvl.
št. 3841/5, k.o. Bežigrad, dne 7. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 22892/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 363 z dne 12. 4. 1966, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana (kot
prodajalcem) in Jadrić Nikolo, Šmartno ob
Savi 49, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E, v podvl.
št. 3841/5, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 22918/2007
Os-9930/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jaklič Janeza
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in Korenjak Ljudmile, oba Ul. Koroškega
bataljona 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 22 v 4.
nadstropju, na naslovu Koroškega bataljona 1, Ljubljana, z ident. št. 22.E, vpisano v
podvl. št. 2621/22, k.o. Črnuče, dne 28. 10.
2008, pod opr. št. Dn 22918/2007, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 5. 1976, sklenjene med Podlogar Jožetom in Martino, Ulica Koroškega
bataljona 1, Ljubljana (kot prodajalcema) in
Šarlah Almo, Trg revolucije 10, Trbovlje (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št. 2621/22,
k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 16709/2005
Os-9931/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vajda Nade,
Brodarjev trg 12, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 2, na naslovu
Chengdujska cesta 30, Ljubljana, z ident.
št. 2.E, v podvl. št. 2197/2, k.o. Slape, dne
27. 10. 2008, pod opr. št. Dn 16709/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
št. 593/11-91-B z dne 4. 2. 1992, sklenjenega med Občino Ljubljana - Bežigrad,
Linhartova 13, Ljubljana (kot prodajalko) in
Vidovič Terezijo, Chengdujska ul. 30, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 2.E, v podvl. št. 2197/2,
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 16745/2007
Os-9932/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zdravka Berganta, Topniška 64, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 17
v tretjem nadstropju, na naslovu Topniška
64, Ljubljana, z identifikatorjem št. 117.E,
podvložek št. 2886/38, k.o. Bežigrad, dne
27. 10. 2008, pod opr. št. Dn 16745/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča
za gradnjo stanovanjskega objekta A-5 v
Črtomirovi ulici v Ljubljani, sklenjene v letu
1968, med Občino Ljubljana Bežigrad in
Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana;
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– pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene v letu 1969, med Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana ter Bogomilom in Marijo
Dolenšek, Gostinica 15, Podčetrtek;
– pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med letoma 1970 in 1988, med Bogomilom in Marijo Dolenšek, Gostinica 15,
Podčetrtek ter Jovanom Bogdanovićem, Topniška 64, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 8. 1987,
sklenjene med Jovanom Bogdanovićem, Topniška 64, Ljubljana in kupcem Zdravkom Bergantom, Topniška 64, 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 16471/2005
Os-9933/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Camaj Flurima,
Ul. Molniške čete 7, Ljubljana, ki ga zastopa
družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 4 v 1. nadstropju
na naslovu Ulica Molniške čete 7, Ljubljana,
z ident. št. 17.E, v podvl. št. 1721/17, k.o.
Moste, dne 27. 10. 2008, pod opr. št. Dn
16471/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 695/81 z
dne 29. 4. 1982, sklenjene med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Butala Jožetom,
Primožičeva 1, Ljubljana in Dremelj Vero,
Dolenjska cesta 208, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki imata sedaj ident.
št. 17.E, v podvl. št. 1721/17, k.o. Moste;
– II. aneksa k prodajni pogodbi št. 695/81
z dne 27. 4. 1982, z dne 6. 9. 1982, sklenjenega med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Butala Jožetom, Primožičeva 1,
Ljubljana in Dremelj Vero, Dolenjska cesta
208, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki imata sedaj ident. št. 17.E, v podvl.
št. 1721/17, 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
Dn 15752/2005
Os-9934/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Džubur Esada,
Preglov trg 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 9, na naslovu Preglov trg 12, Ljubljana,
z ident. št. 9.E, v podvl. št. 1592/9, k.o.
Moste, dne 23. 10. 2008, pod opr. št. Dn
15752/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 131/83 z dne 27.
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5. 1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana
(kot prodajalcem) ter Zalar Bojanom in Zalar
(Sambol) Katarino, oba stanujoča Rojčeva
20, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 9.E, v podvl.
št. 1592/9, 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
Dn 20005/2005
Os-9935/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mikolič
Miloša, Ruska 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št 1 v pritličju, na naslovu Ruska ulica 5,
Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl.
št. 2239/1, k.o. Spodnja Šiška, dne 27. 10.
2008, pod opr. št. Dn 20005/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu
etažne lastninske pravice z dne 16. 8. 1983,
sklenjene med prodajalko Stanovanjsko zadrugo Prosvetar, Ljubljana in kupovalko Mikolič Nežiko, Ruska 5, Ljubljana, za stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu Ruska ulica
5, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl.
št. 2239/1, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 17011/2005
Os-9952/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mlakar Igorja,
Ul. Molniške čete 17, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št 12 v
3. nadstropju, na naslovu Ulica Molniške
čete 17, Ljubljana, z ident. št. 27.E, v podvl.
št. 1687/27, k.o. Moste, dne 28. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 17011/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 644/82 z
dne 26. 11. 1981, sklenjene med Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Peer Metodom, Potrčeva
10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E, v podvl.
št. 1687/27, k.o. Moste;
– dodatka k prodajni pogodbi št. MS
4/5 644/81 z dne 26. 11. 1981, z dne 30.
12. 1981, sklenjenega med Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Peer Metodom, Potrčeva
10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E, v podvl.
št. 1687/27, k.o. Moste.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 16142/2005
Os-9953/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nenzanić Zupančič Majde, Ul. bratov Učakar 52,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanje
št. 17, na naslovu Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana in garažo na naslovu Ulica bratov
Učakar 52 in 54, Ljubljana, z ident. št. 14.E,
v podvl. št. 4707/14 in podvl. št. 4707/59,
obe nepremičnini k.o. Zgornja Šiška, dne
24. 10. 2008, pod opr. št. Dn 16142/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 75-5191 z dne 25. 3. 1975, sklenjene
med GIP Ingrad, Celje (kot prodajalcem)
ter Nenezič Danilom in Nenezić-Zupančič
Majdo, oba stanujoča na naslovu Na jami
7, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 14.E in 302.E,
v podvl. št. 4707/14 in podvl. št. 4707/59,
obe 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2008
Dn 16191/2005
Os-9954/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Čuden
Hochoeli Milene, Chengdujska cesta 20,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 12 v 3. nadstropju, na naslovu Chengdujska cesta 20, Ljubljana, z ident. št. 62.E,
v podvl. št. 2182/62, k.o. Slape, dne 24.
10. 2008, pod opr. št. Dn 16191/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 010797/86 z dne 2. 7. 1986,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem)
in Ivančič Krunoslavom, Štefana Kovača
5, Čakovec (kot kupcem), za nepremičnino, ki imata sedaj ident. št. 62.E, v podvl.
št. 2182/62, 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 5. 12. 2008
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Dn 22902/2005
Os-9955/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bergant Kancianilane, Neubergerjeva ulica 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št 21 v 1. nadstropju,
na naslovu Neubergerjeva ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 106.E, v podvl. št. 3915/21,
k.o. Bežigrad, dne 7. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 22902/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1967,
sklenjene s Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana - Bežigrad v redni likvidaciji (kot prodajalcem) in Bergant
Kancianilo (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 106.E, v podvl.
št. 3915/21, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2008
Dn 16519/2005
Os-9956/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bavdaž Jurija,
Kostanjeviška 17, Nova Gorica, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 50 na naslovu Gašperšičeva ulica 6, Ljubljana, z ident.
št. 50.E, v podvl. št. 1645/50, k.o. Moste, dne
27. 10. 2008, pod opr. št. Dn 16519/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6.
1998, sklenjene med Baraković Imetom in
Baraković Blanko, oba stanujoča Gašperšičeva 6, Ljubljana (kot prodajalcema) ter
Bavdaž Kralj Marto, stanujočo Kostanjeviška 17, Pristava, Nova Gorica (kot kupovalko) za nepremičnino, ki imata sedaj ident.
št. 50.E, v podvl. št. 1645/50, k.o. Moste:
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
11. 6. 1998, z dne 17. 6. 1998, Baraković
Imetom in Baraković Blanko, oba stanujoča Gašperšičeva 6, Ljubljana (kot prodajalcema) ter Bavdaž Kralj Marto in Bavdaž
Jurijem, oba stanujoča Kostanjeviška 17,
Pristava, Nova Gorica (kot kupcema), za
nepremičnino, ki imata sedaj ident. št. 50.E,
v podvl. št. 1645/50, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 23205/2005
Os-9957/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stajčić Dragana, Preglov trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe

lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo
št. 175, na naslovu Preglov trg, Ljubljana,
z ident. št. 175.E, v podvl. št. 1670/175,
k.o. Moste, dne 6. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 23205/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GIP Gradis Ljubljana
TOZD gradbena operativa Ljubljana, Ulica
Gradnikove brigade 11, Ljubljana (kot prodajalcem) in Goričanec Valentino, Topniška
32, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 175.E, v podvl.
št. 1670/175, 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 4. 12. 2008
Dn 16462/2005
Os-9961/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simeunović
Ružice, Kvedrova 12, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Zdenka Rekar, Dunajska 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 1 v pritličju,
na naslovu Hubadova 4, Ljubljana, z ident.
št. 1.E, v podvl. št. 1453/1 k.o. Brinje I, dne
24. 10. 2008, pod opr. št. Dn 16462/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe za nakup
stanovanjske enote št. 136/43 z dne 4. 4.
1964, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš ObLO Ljubljana - Bežigrad
(kot prodajalcem) in Pretnar Marijo, Linhartova št. 64/28, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E, v
podvl. št. 1453/1 k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 23203/2005
Os-9963/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vospernik
Zdravka, Zaloška cesta 83, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 168, v 2. etaži A, ob Kajuhovi
ulici, Ljubljana, z ident. št. 168.E, v podvl.
št. 1637/102, k.o. Moste, dne 6. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 23203/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. IV-1/168-68 z dne 3.1. 1968, sklenjene
med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad Moste, Črtomirova 10, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vospernik Zdravkom, Kajuhova
46, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 168.E, v podvl.
št. 1637/102, k.o. Moste.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 16550/2005
Os-9964/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Raičković Darje, Preglov trg 11, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 119, na naslovu
Preglov trg 11, Ljubljana, z ident. št. 119.E, v
podvl. št. 1607/119, k.o. Moste, dne 27. 10.
2008, pod opr. št. Dn 16550/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. MS 648/834/5 z dne 9. 1. 1984, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in SOZD Inustriaimport DO Spoljna trgovina - Titograd, Titograd (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 119.E,
v podvl. št. 1607/119, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2008
Dn 16182/2005
Os-9965/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mervic Lavrencije,
Za gradom 1, Idrija, ki jo zastopa družba
Otium, Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 8, na naslovu Chengdujska
cesta 26, Ljubljana, z ident. št. 60.E, v podvl.
št. 2242/60, k.o. Slape, dne 24. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 16182/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
31. 12. 1990, sklenjene med Pavlič Diano,
Ul. Koroškega bataljona 11, Ljubljana (kot
prodajalko) in Sežun Ljubico, Titov trg 3,
Postojna (kot kupovalko), za nepremičnino, ki imata sedaj ident. št. 60.E, v podvl.
št. 2242/60 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 16994/2005
Os-9966/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vidović Pera,
Rusjanov trg 4, Ljubljana, ki ga zastopa

Stran

170 /

Št.

7 / 30. 1. 2009

družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 68, na naslovu
Rusjanov trg 4, Ljubljana, z ident. št. 68.E,
v podvl. št. 2104/68, k.o. Slape, dne 28.
10. 2008, pod opr. št. Dn 16994/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. MS 4,5 - 134/84 z dne 11. 5.
1984, sklenjene med Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Vidovič Slado ter Vidovič
Perom, oba stanujoča Zakotnikova, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 68.E, v podvl. št. 2104/68,
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 22003/2005
Os-9967/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šebenik Ivana Vincencija, Ramovševa ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 12 v 2. nadstropju, na naslovu Postojnska ulica 21, Ljubljana, z ident.
št. 12.E, v podvl. št. 1231/12, k.o. Gradišče II,
dne 10. 11. 2008, pod opr. št. Dn 22902/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 4. 8. 1966, sklenjene med Zavodom za zadružno gradnjo
SO Ljubljana, v stečaju (kot prodajalcem)
in Marijo Žerjal (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E, v podvl.
št. 1231/12, k.o. Gradišče II;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 9.
1977, sklenjene med Žerjal Stanetom, Postojnska 21, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Tramšak Ksenijo, Marija Kogoja 27, Nova
Gorica (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E, v podvl.
št. 1231/12, k.o. Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2008
Dn 23292/2005
Os-9968/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Čander Tatjane,
Celovška c. 269, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 38 v
4. nadstropju, na naslovu Celovška cesta
269, Ljubljana, z ident. št. 38.E, v podvl.
št. 3029/38, k.o. Dravlje, dne 6. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 23292/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– pogodbe o II. spremembi kupne pogodbe št. 72-4417 z dne 11. 10. 1972 (št. 724417/IIKM z dne 12. 8. 1974), sklenjene
med PZ Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Vrhovec Mitjo ter Vrhovec Vanjo, oba stanujoča Ilirska 21, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 38.E,
v podvl. št. 3029/38, k.o. Dravlje;
– darilne pogodbe z dne 8. 10. 1982, sklenjene med Vrhovec Mirjo, Celovška c. 269,
Ljubljana (kot darovalcem) in Vrhovec Vanjo,
Celovška c. 269, Ljubljana (kot obdarjenko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 38.E,
v podvl. št. 3029/38, 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 3. 12. 2008
Dn 16430/2005
Os-9969/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Robing Karla,
Zelena pot 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo
št. 127 v 2. etaži A, ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 127.E, v podvl. št. 1637/61,
k.o. Moste, dne 24. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 16430/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe neznane številke in datuma, sklenjene med Sosesko, podjetje za
urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad - Moste
(kot prodajalcem) in Robing Karlom, Zelena
pot 19, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 127.E v podvl.
št. 1637/61, 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 4. 12. 2008
Dn 16890/2005
Os-9970/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hasanović
Adila, Brodarjev trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 52, na naslovu
Brodarjev trg 1, Ljubljana, z ident. št. 52.E,
v podvl. št. 1478/52, k.o. Moste, dne 28. 10.
2008, pod opr. št. Dn 16890/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 4/5 - 796/81 z dne 26. 5. 1982,
sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljub
ljane, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Žužek Igorjem, Prešernova 34,
Ljubljana ter Žužek (Likar) Nevenko, Tabor
9, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 52.E, v podvl.
št. 1478/52, 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
Dn 16565/2005
Os-9971/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gaberšček
Borisa, Chengdujska cesta 14, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 7 na
2. nadstropju, na naslovu Chengdujska cesta 14, Ljubljana, z ident. št. 34.E, v podvl.
št. 2175/34, k.o. Slape, dne 27. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 16565/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 010709/86 z dne 10. 6. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o., Grosuplje, ki ga je zastopal Zavod
za izgradnjo Ljubljane (kot prodajalcem) in
Jorgačević Momčilo, Zaloška 31, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 34.E, v podvl. št. 2175/34, 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 5. 12. 2008
Dn 23516/2007
Os-10054/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Dušej, Visole 26, Slovenska Bistrica, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 25 v 4. nadstropju, na naslovu Jakčeva
ulica 31, Ljubljana, z ident. št. 25.E, vpisano
v podvl. št. 1392/25, k.o. Štepanja vas, dne
17. 11. 2008, pod opr. št. Dn 23516/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 12.
1991, sklenjene med Aris d.d., Jožeta Jame
16, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Ketona
Francem, Jasno, Sandijem in Tomažem, vsi
Vlahovičeva 31, Ljubljana (kot kupci), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 25.E,
vpisano v podvl. št. 1392/25, k.o. Štepanja
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 10640/2005
Os-10055/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Hace
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Karla in Brede, oba Ul. talcev 4b, Novo
mesto, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 7 v 4. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 111, Ljub
ljana, z ident. št. 107.E, vpisano v podvl.
št. 4274/20, k.o. Vič, dne 13. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 10640/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 466558/91-LV z dne 14. 1. 1992, sklenjene med
Občino Ljubljana Vič - Rudnik (kot prodajalko) in Štupica Emo, Tržaška 111, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 107.E, vpisano v podvl.
št. 4274/20, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 14169/2005
Os-10056/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stojčević Zdravka, Tugomerjeva ulica 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 37 v 3. nadstropju, na naslovu Tugomerjeva 4, Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpisano v
podvl. št. 4267/15, k.o. Zgornja Šiška, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14169/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma in številke, sklenjene med prodajalcem Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
- Šiška in kupovalko Tovarno dekorativnih
tkanin Ljubljana, za stanovanje št. 37 v 3.
nadstropju na naslovu Tugomerjeva 4, Ljub
ljana, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 4267/15, k.o. Zgornja Šiška;
– pogodbe z dne 20. 8. 1963, sklenjene
med prodajalko Tovarno dekorativnih tkanin Ljubljana in kupcem Legan Antonom,
za stanovanje št. 37 v 3. nadstropju, na
naslovu Tugomerjeva 4, Ljubljana, z ident.
št. 15.E, vpisano v podvl. št. 4267/15, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 14019/2005
Os-10057/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ravnik Erne, Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 19, na naslovu Ulica bratov Učakar 50,
Ljubljana, z ident. št. 122.E, vpisano v podvl.
št. 4297/57, k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 10.
2008, pod opr. št. Dn 14019/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve ze-

mljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 724217 z dne 19. 7. 1972, sklenjene med
prodajalcem GIP Ingrad Celje in kupovalko Ravnik Erno, Zarnikova 4, Ljubljana, za
stanovanje št. 19, Ulica bratov Učakar 50,
Ljubljana, za stanovanje št. 19, na naslovu
Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana, z ident.
št. 122.E, vpisano v podvl. št. 4697/57, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 20000/2005
Os-10058/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trotošek Karla Draga, Ruska ulica 7, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 3. nadstropju,
na naslovu Ruska ulica 7, Ljubljana, z ident.
št. 7.E, vpisano v podvl. št. 2240/7, k.o.
Zgornja Šiška, dne 27. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 2000/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prenosu etažne lastninske pravice z dne 17. 8. 1983, sklenjene med prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Prosvetar,
Ljubljana in kupovalko Trotošek Marijo, Ruska 7, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 3. nadstropju, na naslovu Ruska
ulica 7, Ljubljana, z ident. št. 7.E, vpisano v
podvl. št. 2240/7, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 10718/2005
Os-10059/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zofije Vidic,
Litostrojska 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, enosobno
stanovanje št. 28 v IV. nadstropju, na naslovu Ziherlova ulica 2, Ljubljana, z ident.
št. 32.E, vpisano v podvl. št. 5334/33, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 17. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 10718/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 105-G1/VS-1 z
dne 27. 7. 1979, I. dodatka h kupni pogodbi št. 105-G1/VS-1 z dne 21. 9. 1979 in II.
dodatka h kupni pogodbi št. 105-G1/VS-1
z dne 17. 1. 1980, sklenjenih med GP Tehnika, Ljubljana (kot prodajalcem) in Bassin
Aleksandrom, Ul. bratov Babnik 40, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 32.E, vpisano v podvl.
št. 5334/33, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 32497/2007
Os-10060/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kofol Borisa, Celovška 106, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, trisobno stanovanje št. 57 v 8. nadstropju in kletni prostor
št. 57, na naslovu Celovška 106 v Ljubljani,
z ident. št. 116.E in 117. E, vpisano v podvl.
št. 4254/62, k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 10.
2008, pod opr. št. Dn 32497/2007, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupne pogodbe z dne
31. 1. 1969 in dodatka I. h kupni pogodbi z
dne 16. 10. 1969, sklenjene med SGP Slovenija ceste Ljubljana (kot prodajalcem) in
Kofol Borisom, Smrekarjeva 13, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 116.E in 117.E, vpisano v podvl.
št. 4254/62, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 13041/2004
Os-10061/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Vinka in Jožefe
Balon, oba Strelska ulica 9, Jesenice, ki ju
zastopa družba JUS-KO d.o.o., Proletarska
4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z identifikatorjem 18.E, vpisano v podvl. št. 3728/18, k.o. Bežigrad, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 13041/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma sklenjene med Občino Ljubljana - Bežigrad (kot prodajalcem) in Kobe Ivanom, Rožanska cesta 5, Ljubljana (kot kupcem) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 18.E,
vpisano v podvl. št. 3728/18, k.o. Bežigrad,
– kupne pogodbe z dne 27. 12. 1969,
sklenjene med Kobe Ivanom, Rožanska c.
5, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Balon Vinkom in Jožefo, oba Strelska 9, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št. 3728/18,
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 22503/2008
Os-10062/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško-
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knjižni zadevi predlagatelja Simić Marka,
Tržaška cesta 39, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 41 v 3. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 39, Ljubljana, z ident. št. 41.E,
vpisano v podvl. št. 3984/41, k.o. Vič, dne
28. 10. 2008, pod opr. št. Dn 22503/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 51
z dne 10. 9. 1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Dom 62 v Ljubljani (kot
prodajalcem) in Seme Francem iz Ljubljane
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 41.E, vpisano v podvl. št. 3984/41,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 34187/2004
Os-10063/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ulčar Jureta, Ul.
Gubčeve brigade 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Drago Čučnik iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino s
parc. št. 205/40 vpisano v vl. št. 277, k.o.
Karlovško predmestje, dne 5. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 34187/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o dodelitvi zemljišča neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana
Vič - Rudnik (kot prvo pogodbeno stranko)
in Stanovanjsko zadrugo SCT Ljubljana (kot
drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino
s parc. št. 205/40, vpisano v vl. št. 227, k.o.
Karlovško predmestje,
– pogodbe št. 3/86 z dne 8. 9. 1986, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Ljubljana (kot prodajalcem) ter Nadler Milanom
in Dremelj Marijo, oba Ul. bratov Učakar 64,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino s
parc. št. 205/40, vpisano v vl. št. 227, k.o.
Karlovško predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 3.
1989, sklenjene med Nadler Milanom in
Dremelj Marijo, oba Ul. bratov Učakar 64,
Ljubljana (kot prodajalcema) ter Mohorko
Janezom, Proletarska 9, Tržič in Kurinčič
Heleno, Jadranska 58, Ankaran (kot kupcema), za nepremičnino s parc. št. 205/40,
vpisano v vl. št. 227, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 10089/2005
Os-10064/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo Leasing
Celje, podjetje za financiranje d.o.o., Ljub
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ljanska cesta 20, Celje, ki ga zastopa generalni direktor Anton Romih, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, pisarne
št. PC 8 v 2. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 48, Ljubljana, z ident. št. 896.E,
v podvl. št. 2667/683 in pisarne št. PC 9 na
terasi v 3. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 48, Ljubljana, z ident. št. 897.E,
v podvl. št. 2667/684, vse nepremičnine v
k.o. Bežigrad, dne 13. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 10089/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. Rg I-176/00
13. 12. 2000, sklenjene med Petrolom, Slovensko naftno družbo, d.d., Ljubljana (kot
prodajalcem) in Hypo Leasing Celje, d.o.o.,
Celje (kot kupcem), za nepremičnine, pisarne št. PC 8 v 2. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 48, Ljubljana, z ident.
št. 896.E, v podvl. št. 2667/683 in pisarne
št. PC 9 na terasi v 3. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 48, Ljubljana, z ident.
št. 897.E, v podvl. št. 2667/684, obe nepremičnini v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 10012/2005
Os-10065/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Košak,
Golo 60, Ig, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 95 v 8. nadstropju, na naslovu Jakčeva 2, Ljubljana, z
ident. št. 95.E, vpisano v podvl. št. 1259/95,
k.o. Štepanja vas, dne 13. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 10012/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 244/77 z dne 4. 11.
1977, sklenjene med Imos, p.o., Ljubljana
(kot prodajalcem) in Božič Lidijo, Vodnikova
34a, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 95.E, vpisano v
podvl. št. 1259/95, 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 9. 12. 2008
Dn 22446/2005
Os-10066/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Muminović Nade,
Novo Polje, Cesta XV/15, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
lokal št. K 5 v pritličju, na naslovu Linhartova cesta 11/a, Ljubljana, z ident. št. 859.E,
v podvl. št. 2667/646, k.o. Bežigrad, dne
10. 11. 2008, pod opr. št. Dn 22446/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, ugovor o kupoprodaji poslovnega prostora z dne 16. 4. 1990,

sklenjene med Tvornico računskih strojeva
Zagreb (kot prodajalcem) in Kovinski izdelki
vlastništvo Mantel Zlatko Partizanska 3a,
Litija (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 859.E, v podvl. št. 2667/646,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2008
Dn 35396/2004
Os-10067/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mateša Ivana, Črtomirova ulica 24, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 95 v 4. nadstropju, na naslovu Črtomirova ulica 24, Ljubljana, z ident. št. 95.E, vpisano v podvl. št. 3674/95, k.o. Bežigrad, dne
18. 11. 2008, pod opr. št. Dn 35396/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, poravnave, pod opr.
št. R 813/74 z dne 23. 12. 1974, sklenjene
med Vojinović Marijo (kot prvo pogodbenico)
in Dragomirjem Vojinovićem (kot drugo pogodbenikom), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 95.E, vpisano v podvl. št. 3674/95,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 10163/2005
Os-10068/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jurjec Marka,
Ob sotočju 12, Ljubljana, ki ga zastopa
družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 43, na naslovu Brodarjev trg 5, Ljubljana, z ident.
št. 43.E, vpisano v podvl. št. 1480/43,
k.o. Moste, dne 13. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 10163/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 41/81
z dne 2. 12. 1980, sklenjene med Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring (kot prodajalcem) ter Vidic-Pregelj Marijo in Pregelj Karmen, obe Društvena 2, Ljubljana
(kot kupovalkama), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 43.E, vpisano v podvl.
št. 1480/43, 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 9. 12. 2008
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Dn 10332/2005
Os-10069/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vehabovič Ramiza, Pot na Fužine 19, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 9, na naslovu Pot na Fužine
9, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 1513/9, k.o. Moste, dne 12. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 10332/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 581/81
z dne 12. 10. 1981, sklenjene med Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring (kot prodajalcem) ter Hlačer Matjažem in Majdo, oba
Ob Ljubljanici 94, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E,
vpisano v podvl. št. 1513/9, 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 9. 12. 2008
Dn 10646/2005
Os-10070/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Naglič Jožefe, Neubergerjeva ul. 18, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 9 v 2. nadstropju in pomožni
prostor št. 9 v kleti, na naslovu Neubergerjeva 18, Ljubljana, z ident. št. 95.E in 96.E, vpisano v podvl. št. 2855/48, k.o. Bežigrad, dne
13. 11. 2008, pod opr. št. Dn 10646/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. JU-66-406 z dne 22. 9. 1966, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Naglič Jožico, Križna
5, Ljubljana (kot kupovako), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 95.E in 96.E, vpisano v podvl. št. 2855/48, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 14050/2005
Os-10071/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Katarine Gračan, Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 16, na naslovu Ulica bratov Učakar 48, Ljubljana, z ident. št. 18.E, vpisano v
podvl. št. 4697/18, k.o. Zgornja Šiška, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14050/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 71-3983/K z dne 14. 10. 1971, sklenjene med prodajalcem SGP Zidar Kočevje in
kupovalko Gračan Katarino, Linhartova 31,

Ljubljana, za stanovanje št. 16, Ulica bratov
Učakar 48, Ljubljana, z ident. št. 18.E, podvl. št. 4697/18, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 10316/2005
Os-10072/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Dragice Ivanovič Cibic in Damirja Cibica, oba Kuzmičeva
ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 53
v 8. nadstropju, na naslovu Kuzmičeva 5,
Ljubljana, z ident. št. 53.E, vpisano v podvl. št. 2580/69, k.o. Bežigrad, dne 12. 11.
2008, pod opr. št. Dn 10316/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 18. 9. 1987,
sklenjene med Vero Tavčar, Kocenova 3,
Ljubljana (kot prodajalko) ter Ivanovič Cibic
Dragico in Cibic Damirjem, oba Kuzmičeva
5, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 53.E, vpisano v
podvl. št. 2580/69, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 30171/2007
Os-10073/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elikan Janeza,
Starovaška cesta 11, Brezovica pri Ljubljani,
zaradi izbrisa stare hipoteke pri nepremičnini s parc. št. 33/2, k.o. Brezovica, dne
24. 10. 2008, pod Dn št. 30171/2007, izdalo
sklep o začetku postopka za izbris zaznambe vrstnega reda bodoče hipoteke pod zap.
št. 3 v znesku 20.000 YUD, vpisane po predlogu Ljubljanske banke in pristanku investitorja, pod Dn št. 8968/1973, pod zap. št. 4
v znesku 82.500 YUD, vpisane po predlogu
Ljubljanske banke in pristanku investitorja,
pod Dn št. 2978/1976, pod zap. št. 4 v znesku 20.000 YUD, vpisane po predlogu Ljubljanske banke in pristanku investitorja, pod
Dn št. 5980/1976.
Pozivajo se hipotekarni upniki oziroma
zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini,
da v roku treh mesecev od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču nasprotujejo izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
Dn 10428/2005
Os-10074/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brečič Ama-
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lije, Tomažičeva ulica 38, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 12, ob Tbilisijski ulici v Ljubljani, z
ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št. 4219/12,
k.o. Vič, dne 13. 11. 2008, pod opr. št. Dn
10428/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji garaže
št. 27/73-02/5 z dne 29. 1. 1973, sklenjene
med SGP Grosuplje (kot prodajalcem) in
Brečič Antejem, Tomažičeva 38, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št. 4219/12,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 20997/2005
Os-10075/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Berdajs Andreja, Tbilisijska ulica 98, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo. št. 101, ob Tbilisijski ulici v
Ljubljani, z ident. št. 101.E, vpisano v podvl.
št. 4219/101, k.o. Vič, dne 3. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 20997/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 566/74-02/5 z dne
31. 10. 1974, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
in kupcema Švara Igorjem ter Švara Marijo, Tomažičeva U-4/Vi. stop., Ljubljana, za
garažo št. 101, ob Tbilisijski ulici v Ljub
ljani, z ident. št. 101.E, vpisano v podvl.
št. 4219/101, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 21225/2005
Os-10076/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Frumen Miloša, Jakčeva ulica 24, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 151, v 2. etaži A, ob
Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 151.E,
vpisano v podvl. št. 1637/85, k.o. Moste,
dne 3. 11. 2008, pod opr. št. Dn 21225/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 3. 1968, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, Ljubljana in kupcem Zaviršek
Zdravkom, Pokopališka 1, Ljubljana, za garažo št. 151 v 2. etaži A, ob Kajuhovi ulici,
Ljubljana, z ident. št. 151.E, vpisano v podvl.
št. 1637/85, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 21248/2005
Os-10077/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Breznik Mojce, Malnarjeva 54, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 26 v 2. nadstropju na naslovu Gerbičeva ulica 49, Ljubljana, z ident.
št. 108.E, vpisano v podvl. št. 5680/29, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 30. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 21248/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14.
2. 1992, sklenjene med prodajalcem ČZP
Kmečki glas, p.o., Celovška 43, Ljubljana,
in kupovalko Sladič Mileno, Gerbičeva 49/b,
Ljubljana, za stanovanje št. 26 v 2. nadstropju na naslovu Gerbičeva ulica 49, Ljub
ljana, z ident. št. 108.E, vpisano v podvl.
št. 5680/29, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 14520/2005
Os-10078/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vrhunc Metke Anke, Vrtača 9a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje
št. 20, v 1. in 2. mansardi, na naslovu Vurnikova ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št. 3904/21, k.o. Bežigrad, dne
16. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14520/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. BS 2/1-599/91 z dne 28. 2. 1991, sklenjene med prodajalcem SCT p.o. Ljubljana in kupcem Prevec Nevine, Plevančeva
29, Ljubljana, za stanovanje št. 20 v 1. in
2. mansardi, na naslovu Vurnikova ulica 3,
Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 3904/21, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
Dn 7567/2005
Os-10079/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alojzije Klančar, Ul. Hermana Potočnika 19,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nepremičnino, stanovanje št. 30 v 3. nadstropju, s shrambo v kleti, na naslovu Ulica
Hermana Potočnika 19, Ljubljana, z ident.
št. 30.E, vpisano v podvl. št. 378/31, k.o.
Nove Jarše, dne 10. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 7567/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 12. 12. 1991 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 11. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem BTC d.d., Ljubljana
in kupcem Klančar Marjanom, Petrovičeva
5, Ljubljana, za stanovanje št. 30 v 3. nadstropju, s shrambo v kleti, na naslovu Ulica
Hermana Potočnika 19, Ljubljana, z ident.
št. 30.E, vpisano v podvl. št. 378/31, 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 9. 12. 2008
Dn 14720/2005
Os-10080/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Panić Mila, Preglov trg 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 104,
na naslovu Preglov trg, Ljubljana, z ident.
št. 104.E, vpisano v podvl. št. 1670/104,
k.o. Moste, dne 20. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 14720/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže št. GT 2/2-141/90 z dne 7. 6. 1990,
sklenjene med prodajalcem Gradis – gradbeno podjetje Ljubljana in kupcem Pijetlović
Željkom, Leninov trg 18, Ljubljana, z ident.
št. 104.E, vpisano v podvl. št. 1670/104,
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 8. 12. 2008
Dn 14065/2005
Os-10082/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Franca Pristovška, Cesta talcev 13, Vojnik,
ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 20, na naslovu
Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana, z ident.
št. 123.E, vpisano v podvl. št. 4697/58, k.o.
Zgornja Šiška, dne 29. 10 2008, pod opr.
št. Dn 14065/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 73-4669/K z dne
12. 6. 1973, sklenjene med prodajalcem GIP
Ingrad Celje in kupcem Sumrak Rajkom ter
Sumrak Emilijo, Agrokombinatska 2, Zalog,
za stanovanje št. 19, Ulica bratov Učakar 50,
Ljubljana, za stanovanje št. 20, na naslovu
Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana, z ident.

št. 123.E, vpisano v podvl. št. 4697/58, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
Dn 22583/2005
Os-10083/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja AMI avtomatizacija,
mikroračunalništvo in inženiring, d.o.o., Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
v izmeri 51,15 m2, z ident. št. 25.E, klet v
izmeri 4,38 m2, z ident. št. 26.E, shrambo
v izmeri 0,83 m2, z ident. št. 27.E, na naslovu Tesarska ulica 8, Ljubljana, v podvl.
št. 161/11, k.o. Prule, dne 10. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 22902/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 1/91 z dne 13. 6.
1991, sklenjene med Iskra Elektrozveze p.o.
Industrija sistemov elektronike in zvez Ljubljana (kot prodajalcem) in Martanoši Jožico, Tesarska 8, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 25.E,
26.E in 27.E v podvl. št. 161/11, k.o. Prule;
– aneksa k prodajni pogodbi št. 1/91,
sklenjeni dne 13. 6. 1991, z dne 17. 7. 1991,
sklenjenega med Iskra Elektrozveze p.o. Industrija sistemov elektronike in zvez Ljubljana (kot prodajalcem) in Martanoši Jožico,
Tesarska 8, Ljubljana (kot kupovalko) za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 25.E, 26.E
in 27.E, v podvl. št. 161/11, k.o. Prule;
– aneksa št. 2 k kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja z dne 13. 6. 1991, z
dne 13. 2. 1992, sklenjenega med Iskra
Elektrozveze p.o. Industrija sistemov elektronike in zvez Ljubljana (kot prodajalcem)
in Martanoši Jožico, Tesarska 8, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 25.E, 26.E in 27.E v podvl.
št. 161/11, k.o. Prule.
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 5. 12. 2008
Dn 22340/2005
Os-10084/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miruše Esati
Asani, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 123 v 10. nadstropju, na naslovu Jakčeva 2, Ljubljana, z ident. št. 123.E,
v podvl. št. 1259/123, k.o. Štepanja vas, dne
10. 11. 2008, pod opr. št. Dn 22340/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 126/78 z dne 13. 4. 1978,
sklenjene med Imos - Podjetje za gradbeni
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inženiring investicijskih del doma in v tujini
p.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Kurnik
Aleksandro, Smoletova 18, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. 123.E, v podvl. št. 1259/123, k.o. Štepanja vas;
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12.
1980, sklenjene med Aleksandro KurnikLevstek, Vlahovičeva 2, Ljubljana (kot prodajalko) in Abdulbari Hasani, Kvedrova 17,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. 123.E, v podlv. št. 1259/123,
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2008
Dn 13870/2005
Os-10085/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Budaj
Vlada, Jezero 133, Preserje, ki ga zastopa družba Mejnik d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 3
v 1. nadstropju, na naslovu Zoletova 9, Ljubljana, z ident. št. 203.E, vpisano v podvl.
št. 2956/41, k.o. Dravlje, dne 29. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 13870/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja št. 221 z dne 18.
11. 1991, sklenjene med prodajalcem GIP
Pionir Novo mesto in kupcem Budaj Vladom, Zoletova 9, Ljubljana, za stanovanje
št. 3 v 1. nadstropju, na naslovu Zoletova 9,
Ljubljana, z ident. št. 203.E, vpisano v podvl.
št. 2956/41, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
Dn 22453/2005
Os-10086/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Glogovšek
Edvarda, Brodarjev trg 10, Ljubljana, ki
ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 20, na naslovu Brodarjev trg
10, Ljubljana, z ident. št. 20.E, v podvl.
št. 1485/20, k.o. Moste, dne 7. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 22453/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 132/80
z dne 27. 8. 1980, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Blažič Borisom ter
Blažič (Simčič) Diano, oba stanujoča Bernekerjeva 2, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 20.E,
v podvl. št. 1485/20, 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 5. 12. 2008
Dn 23004/2005
Os-10087/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ušeničnik Egidija,
Polje cesta XXXVIII/13a, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 25, na naslovu
Brodarjev trg 2, Ljubljana, z ident. št. 118.E,
v podvl. št. 1478/118, k.o. Moste, dne 10. 11.
2008, pod opr. št. Dn 22902/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 4/5 888/81 z dne 7. 5. 1982, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Skeledžič Petrom ter Skeledžič
(Rakič) Viniko, oba stanujoča Vodnikova
8, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. 118. E, v podvl.
št. 1478/118, 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 5. 12. 2008
Dn 22774/2005
Os-10088/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ozmec Ljud
mile, Smrjene 72, Ljubljana, ki jo zastopa
družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 53, na naslovu
Brodarjev trg 1, Ljubljana, z ident. št. 53.E,
v podvl. št. 1478/53, k.o. Moste, dne 7. 11.
2008, pod opr. št. Dn 22774/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 813/81 z dne 23. 8. 1982, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD inženiring, Ljubljana, kot pravni naslednik
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Grabovec
(Zvizdalo) Smiljano ter Grabovec Borom,
oba stanujoča Vlahovičeva 2, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 53.E, v podvl. št. 1478/53, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2008
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Dn 13848/2005
Os-10089/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pečarič Marjete, Ilirska ulica 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 23 v 6. nadstropju in pomožni prostor št. 23 v kleti, na naslovu Ilirska
8, Ljubljana, z ident. št. 209.E in 210.E, vpisano v podvl. št. 2265/106, k.o. Tabor, dne
20. 10. 2008, pod opr. št. Dn 13848/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in uprave na posameznih delih
stavbe, št. 02/1-36/78-56 z dne 22. 1. 1969,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana center in kupcem
Orožen dr. Milanom, Ilirska 8, Ljubljana, za
stanovanje št. 23 v 6. nadstropju in pomožni
prostor št. 23 v kleti, Ilirska 8, Ljubljana, z
ident. št. 209.E in 210.E, vpisano v podvl.
št. 2265/106, k.o. Tabor.
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 8. 12. 2008
Dn 17172/2005
Os-10090/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čehovin Igorja,
Grintovška ul. 22, Ljubljana, ki ga zastopa
družba Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 31, na naslovu
Brodarjev trg 6, Ljubljana, z ident. št. 31.E,
v podvl. št. 1481/31, k.o. Moste, dne 28. 10.
2008, pod opr. št. Dn 17172/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 4/5 615/81 z dne 2. 11. 1981, sklenjene med Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Čehovin Igorjem ter Čehovin Alenko, Grintovška
22, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 31.E, v podvl.
št. 1481/31, 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 5. 12. 2008
Dn 21643/2005
Os-10091/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mravlja Zdenka, Brje 86, Dobravlje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 85 v 1. etaži B, ob Kajuhovi ulici,
Ljubljana, z ident. št. 85.E, vpisalo v podvl.
št. 1639/31, k.o. Moste, dne 30. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 21643/2005, izdalo sklep
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o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 520/N z
dne 17. 12. 1979, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad
- Moste, Črtomirova 10, Ljubljana in kupcem Milutinom Mateović, Angele Ocepek
15, Ljubljana, za garažo št. 85 v 1. etaži B,
ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 85.E,
vpisano v podvl. št. 1639/31, 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 4. 12. 2008
Dn 21147/2005
Os-10092/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sijačić Ivana, Mucherjeva ulica 6, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 16 v 2. nadstropju,
na naslovu Mucherjeva ulica 6, Ljubljana, z
ident. št. 16.E, vpisano v podvl. št. 1903/17,
k.o. Ježica, dne 3. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 21147/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. L-4219 VA/PA z dne 24.
12. 1973, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper
in kupcema Sijačič Terizijo, Dolnji Logatec
168 in Sijačič Ivanom, Erjavčeva 25, Ljub
ljana, za stanovanje št. 16 v 2. nadstropju,
na naslovu Mucherjeva ulica 6, Ljubljana, z
ident. št. 16.E, vpisano v podvl. št. 1903/17,
k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 14064/2005
Os-10094/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bricelj Martine, Ulica bratov Učakar
50, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 16a
na naslovu Ulica bratov Učakar 50, Ljub
ljana, z ident. št. 120.E, vpisano v podvl.
št. 4697/55, k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 10.
2008, pod opr. št. Dn 14064/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 73-4616/K z dne
8. 5. 1973, sklenjene med prodajalcem
GIP Ingrad, Celje in kupcem Bricelj Martino, Kristanova 10, Ljubljana, za stanovanje
št. 16a, na naslovu Ulica bratov Učakar 50,
Ljubljana, z ident. št. 120.E, vpisano v podvl.
št. 4697/55, k.o. Zgornja Šiška;
– dodatka h kupni pogodbi št. 73-4616/K
z dne 8. 5. 1973, št. 73-4616/I/K z dne 9. 7.
1974, sklenjenega med GIP Ingrad, Celje
in kupovalko Bricelj Martino, Kristanova 10,
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Ljubljana, za stanovanje št. 16a, na naslovu
Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana, z ident.
št. 120.E, vpisano v podvl. št. 4697/55, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 20646/2005
Os-10095/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Koščak Majde, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 29 v 5. nadstropju, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, z ident. št. 29.E, vpisano v podvl.
št. 1818/29, k.o. Ježica, dne 3. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 20646/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 34/81-05-20-84 o prodaji
in nakupu stanovanja, grajenega za trg z dne
9. 1. 1981, sklenjene med prodajalcem Imos
– splošno gradbeno podjetje Grosuplje in
kupcema Koščak Majdo ter Gjurin Zvonetom,
oba stanujoča Fabijanijeva 11, Ljubljana, za
stanovanje št. 29 v 5. nadstropju Glinškova
ploščad 16, Ljubljana, z ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 1818/29, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
Dn 22112/2005
Os-10096/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Varga
Mira, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 247 v 3. etaži A, ob Kajuhovi ulici,
Ljubljana, z ident. št. 247.E, vpisano v podvl.
št. 1637/115, k.o. Moste, dne 30. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 21739/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
12. 4. 1984, sklenjene med prodajalcem Tolič Martinom, Petrovičeva 17, Ljubljana in
kupcema Varga Mirom ter Varga Dragico,
oba stanujoča Ziherlova 8, Ljubljana, za garažo št. 247 v 3. etaži A, ob Kajuhovi ulici,
Ljubljana, z ident. št. 247.E, vpisano v podvl.
št. 1637/115, 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 4. 12. 2008

Dn 16707/2005
Os-10097/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Varstvenega
delovnega centra Tončke Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana, ki ga zastopa družba
Otium, Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 126 v 13. etaži, na naslovu
Preglov trg 7, Ljubljana, z ident. št. 280.E, v
podvl. št. 2060/280, k.o. Slape, dne 27. 10.
2008, pod opr. št. Dn 16707/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe, št. MS 4/5
366/83 z dne 12. 12. 1983, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Saturnus, Ob železnici 16, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 280.E v podvl. št. 2060/280, k.o.
Slape;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi
št. 366/83 z dne 12. 12. 1983, z dne 30. 5.
1985, sklenjenega med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Saturnus, Ob železnici
16, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 280.E v podvl.
št. 2060/280, k.o. Slape;
– pogodbe o neodplačanem prenosu
družbenih stanovanj št. S-2/94 z dne 1. 2.
1994, sklenjene med Poslovnim sistemom
Saturnus, d.d., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 280.E v podvl.
št. 2060/280, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2008
Dn 21739/2005
Os-10098/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Burgar Ksenije, Mucherjeva ul. 11, Ljubljana, ki
jo zastopa družba Otium, Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje na naslovu Mucherjeva ulica 11, Ljubljana, z ident. št. 10.E,
vpisano v podvl. št. 1921/10, k.o. Ježica, dne
30. 10. 2008, pod opr. št. Dn 21739/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. L-757 BV z dne 27. 2.
1975, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Stavbenik, Koper in
kupcem Mitrovič Miro, Študentovska ulica
št. 2a, Ljubljana, za stanovanje na naslovu Mucherjeva ulica 11, Ljubljana, z ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 1921/10, k.o.
Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 15001/2005
Os-10099/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tatjane Mirt Kavšek, Žaucerjeva 13, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 12 v 2. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 41, Ljub
ljana, z ident. št. 12.E, vpisano v podvl.
št. 4132/12, k.o. Vič, dne 11. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 15001/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 594/62 z
dne 22. 10. 1962, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič - Rudnik in kupcem Balon Vladom,
Brankova 9, Ljubljana, za stanovanje št. 12
v 2. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta
41, Ljubljana, z ident. št. 12.E, vpisano v
podvl. št. 4132/12, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 20018/2005
Os-10100/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje
Vidic, Ruska ulica 5, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Miran Vidic, Kolodvorska 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 3. nadstropju, na
naslovu Ruska ulica 5 v, Ljubljani, z ident.
št. 7.E, vpisano v podvl. št. 2239/7, k.o.
Spodnja Šiška, dne 17. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 20018/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, reg. št. 7 z dne 6. 5. 1957,
sklenjene med prodajalko Stanovanjsko zadrugo z.z.o.j., Prosvetar, Ljubljana in kupovalko Veble Elizabeto, za stanovanje št. 7
v 3. nadstropju, na naslovu Ruska ulica 5
v Ljubljani, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl.
št. 2239/7, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 14155/2005
Os-10102/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mileve Nikolič, Brodarjev trg 15, Ljubljana, ki
jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 68, na naslovu Brodarjev trg 15, Ljubljana, z ident.

št. 68.E, vpisano v podvl. št. 1484/68, k.o.
Moste, dne 29. 10. 2008, pod opr. št. Dn
14155/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja na podlagi stanovanjskega zakona
št. 0525 z dne 10. 12. 1991, sklenjene med
prodajalko Ljubljansko banko d.d., Ljubljana
in kupcem Mršič Sibijo, Trg oktobrske revolucije 17, Ljubljana, za stanovanje št. 68, na
naslovu Brodarjev trg 15, Ljubljana, z ident.
št. 68.E, vpisano v podvl. št. 1484/68, k.o.
Moste;
– dodatka št. 2 h kupoprodajni pogodbi
št. 0525 z dne 10. 6. 1993, sklenjenega med
prodjalko Ljubljansko banko d.d., Ljubljana
in kupcem Miršič Sibijo, Trg oktobrske revolucije 17, Ljubljana, za stanovanje št. 68,
na naslovu Brodarjev trg 15, Ljubljana, z
ident. št. 68.E, vpisano v podvl. št. 1484/68,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
Dn 13873/2005
Os-10103/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ardalić Nine, Zoletova ulica 9, Ljubljana, ki jo
zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 19, v 4.
nadstropju, Zoletova 9, Ljubljana, z ident.
št. 219.E, vpisano v podvl. št. 2956/57, k.o.
Dravlje, dne 20. 10. 2008, pod opr. št. Dn
13873/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 74-5147 z dne 23. 12.
1974, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Pionir, Novo mesto in
kupovalko Pribošič Darjo, Gregorinova 8,
Ljubljana, za stanovanje št. 19 v 4. nadstropju, Zoletova 9, Ljubljana, z ident. št. 219.E,
vpisano v podvl. št. 2956/57, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
Dn 14034/2005
Os-10104/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Vuzem, Ulica bratov Učakar
48, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 8, na naslovu Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 4697/5, k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 10.
2008, pod opr. št. Dn 14034/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– kupne pogodbe št. 71-3740 z dne
23. 4. 1971, sklenjene med prodajalcem GIP
Ingrad, Celje in kupcema Vuzem Martinom
ter Vuzem Marijo, Koseška 3, Ljubljana, za
stanovanje št. 8, Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, z ident. št. 5.E, podvl. št. 4697/5,
k.o. Zgornja Šiška;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 71-3740 z dne 23. 4. 1971, sklenjene
med prodajalcem GIP Ingrad, Celje in kupcema Vuzem Martinom ter Vuzem Marijo,
Koseška 3, Ljubljana, za stanovanje št. 8,
Ulica bratov Učakar 48, Ljubljana, z ident.
št. 5.E, podvl. št. 4697/5, k.o. Zgornja Šiška;
– dodatka h kupni pogodbi št. 71-3740
z dne 23. 4. 1971 in dodatek z dne 3. 10.
1972, št. 71-3740/II/K z dne 8. 7. 1974, sklenjenega med prodajalcem GIP Ingrad Celje in kupcema Vuzem Martinom ter Vuzem
Marijo, Koseška 3, Ljubljana, za stanovanje
št. 8, Ulica bratov Učakar 48, Ljubljana, z
ident. št. 5.E, podvl. št. 4697/5, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2008
Dn 18112/2008
Os-10112/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tineta Prevca,
Gregorčičeva ulica 23, Ljubljana, ki ga zastopa Desanka Rozman, Gregorčičeva ul.
23, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z identifikatorjem
18.E, podvl. 4153/18, k.o. Vič, dne 14. 10.
2008, pod opr. št. Dn 18112/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, ki sta jo dne 30. 6. 1996 sklenila prodajalka Štefanija Rus, Jamova 62, Ljubljana in
kupec Čerim Babačič, Ribji trg 7, Ljubljana,
za stanovanje št. 18, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Jamova ul.
62, Ljubljana, parc. št. 1693, k.o. Vič, sedaj
nepremičnina z ident. 18.E, vpisana v podvl.
4153/18, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 14239/2006
Os-10144/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Režek, Rusjanov trg 9, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 37, na naslovu Rusjanov trg 9, Ljubljana, z identifikatorjem št. 197.E, podvložek št. 2021/197,
k.o. Slape, dne 12. 11. 2008, pod opr. št. Dn
14239/2006, izdalo sklep o začetku postopka
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vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 580/86 z dne 26. 2.
1986, sklenjene med prodajalcem Zavodom
za izgradnjo Ljubljane TOZD inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana ter Mirom in Ano Krevelj, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana,
za stanovanje št. 37, v tretjem nadstropju
stanovanjskega objekta Alv-26, v soseski MS
4/5 Fužine, v izmeri 69,93 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 27196/2008
Os-10152/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza
Počkaja, Vodnikova cesta 167, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 220.E, podvl.
4019/53, k.o. Vič, dne 30. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 27196/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji
stanovanja št. 532/71 02/5, ki sta jo dne
26. 10. 1971 sklenila prodajalec Splošno
gradbeno podjetje Grosuplje, Grosuplje, ki
ga je zastopal direktor Alojz Nebec in kupec Alojz Dariš, Ločnikarjeva 12, Ljubljana, za garažo št. 20, v garažnem objektu
ob Jamovi ulici v Ljubljani, nepremičnina z
identifikatorjem št. 220.E, vpisana v podvl.
4019/53, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 35868/2004
Os-10154/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Cotiča, Fabianijeva 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 26 v prvem nadstropju, na Fabianijevi
13 v Ljubljani, z ident. št. 104.E, podvložek
št. 2946/34, k.o. Bežigrad, dne 10. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 35868/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med letoma 1962 in 1964, med prodajalcem Državnim zavarovalnim zavodom Ljubljana, Miklošičeva 19 in kupcem
Stanovanjsko enoto Instituta Jožef Štefan
v Ljubljani, za stanovanje št. 26 v prvem
nadstropju, v stanovanjski hiši Fabianijeva
13, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe št. 1797/57-TV/
VA z dne 8. 8. 1958, sklenjene med prodajalcem Zavod za stanovanjsko izgradnjo
OLO Ljubljana, Beethovnova 11, Ljubljana
in kupcem Državnim zavarovalnim zavodom, Miklošičeva 19, Ljubljana.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 7849/2008
Os-10155/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nikole Bešića, Novakova ulica 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za, stanovanje št. 14 v pritličju, na naslovu Novakova
ul. 1, Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano
v podvl. št. 4134/14, k.o. Bežigrad, dne
27. 10. 2008, pod opr. št. Dn 7849/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja dne 22. 5.
1992, sklenjene med mestom Ljubljana (kot
prodajalcem) in Vido Prevc, Novakova 1,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano v
podvl. št. 4134/14, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2008
Dn 29349/2008
Os-10156/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Šućur Koviljke, Kolodvorska 14b, Pivka, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za sobo št. 5
in 6 v kleti, na Novakovi 5 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 2.E, podvložek št. 4136/2,
k.o. Bežigrad, dne 17. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 29349/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 10.
1992, sklenjene med prodajalcem SGP SCT
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56 in kupcema
Mirom Raduličem, Smrtnikova 4, Ljubljana
ter Mileno Radulič, Pot na Fužine 1, Ljubljana, za pet kletnih prostorov št. 1, 2, 4, 5 in
6, v Ljubljani, Novakova 5, v skupni izmeri
95,75 m2;
– pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja z dne 31. 1. 1995, sklenjene med
Mileno Radulič, Pot na Fužine 1, Ljubljana,
Mirom Raduličem, Smrtnikova 4, Ljubljana
in Miro Ilič, Leninov trg 9, Ljubljana, za sobe
št. 1, 2, 4, 5 in 6, na naslovu Novakova 5,
Ljubljana.
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 9. 12. 2008

Dn 21815/2004
Os-10157/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Združitvena
cerkev, Novosadska 8, Ljubljana, ki jo zastopa Silvo Šardi, Novosadska 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 354.E, podvl. 1336/138,
k.o. Štepanja vas, dne 27. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 21815/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 13. 7. 2005,
sklenjene med Vidič Rajko, Novosadska 8,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. 354.E, vpisano v podvl.
1336/138, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 35172/2004
Os-10158/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja dr. Otmarja Kugovnika, Letuš 65, Šmartno ob Paki, ki ga
zastopa odv. Nadjuša Koželj iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 27 v 7. nadstropju, na naslovu
Streliška 37a, Ljubljana, z ident. št. 27.E,
vpisano v podvl. št. 570/27, k.o. Poljansko predmestje, dne 6. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 35172/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 16. 6. 1986,
sklenjene med Socialistično republiko
Slovenijo, Izvršnim svetom Ljubljana (kot
prodajalcem) in Kugonič Otmarjem, Ulica
Talcev 33, Titovo Velenje (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E,
vpisano v podvl. št. 570/27, 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 12. 12. 2008
Dn 13334/2007
Os-10184/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Juvan Smiljana, Rošpoh 39a, Kamnica, zaradi vknjižbe zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 14 v četrtem nadstropju,
na naslovu Bičevje 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 14.E, podvložek št. 1257/15,
k.o. Gradišče II, dne 18. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 13334/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 18. 5. 1990,
sklenjene med prodajalcem Rafaelom in
Marijo Pangeršič, Lajkovška 20, Ljubljana
in kupovalko Tamaro Možina, Notranje Gori-
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ce 236, Notranje Gorice, za dvosobno malo
stanovanje št. 14, v prvem vhodu in četrtem
nadstropju v izmeri 38,18 m2, v stanovanjskem bloku Bičevje 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
Dn 8700/2008
Os-10185/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanislave Bohinc, Verje 6b, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 1
v pritličju na Gospodinjski 25 v Ljubljani, z
identifikatorjem št. 1.E, podvložek št. 4339/1,
k.o. Zgornja Šiška, dne 20. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 8700/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 3.
1959, sklenjene med prodajalcem Zavodom
za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana in
kupcem Kovinarstvo Maja, Celovška 182a,
Ljubljana, za dvosobno minimalno stanovanje v izmeri 33,91 m2, ki se nahaja v pritličju
desno stanovanjskega bloka na Gospodinjski 25 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
Dn 15744/2005
Os-10186/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vidic
Alojza, Moškričeva ulica 30, Ljubljana, ki ga
zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, dvosobno stanovanje
št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu Moškričeva
ulica 30, Ljubljana, z ident. št. 6.E, vpisano
v podvl. št. 1263/6, k.o. Štepanja vas, dne
17. 11. 2008, pod opr. št. Dn 15744/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja z dne 12. 2. 1964, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana in kupcem Vidic Alojzem,
Moškričeva ulica 30, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje št. 6 v 1. nadstropju, na naslovu Moškričeva ulica 30, Ljubljana, z ident.
št. 6.E, vpisano v podvl. št. 1263/6, 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 12. 12. 2008

Dn 15299/2005
Os-10187/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Turnšek Alekseja, Bičevje 7, Ljubljana, ki
ga zastopa Urban d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 14
v četrtem nadstropju, na Zakotnikovi 7 v Ljubljani, z identifikatorji št. 57.E in 58.E, podvložek št. 1446/30, k.o. Moste, dne 18. 11.
2008, pod opr. št. Dn 15299/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 465-204/65-3/TB z dne 3. 11. 1965,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana Moste Polje in
kupovalko Toplarna Ljubljana, Poljska pot
1, Ljubljana, za enosobno stanovanje v četrtem nadstropju stanovanjskega objekta B-1,
Kajuhova, 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 11. 12. 2008
Dn 20011/2005
Os-10190/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Terezije Horvatič, Jesenkova 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št 4 v 1. nadstropju,
na naslovu Jesenkova ulica 1, Ljubljana,
z ident. št. 4.E, vpisano v podvl št. 2241/4,
k.o. Spodnja Šiška, dne 27. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 20011/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prenosu etažne lastninske pravice z dne 5. 7. 1983, sklenjene med
prodajalko Stanovanjsko zadrugo Prosvetar,
Ljubljana in kupovalko Terezijo Horvatič, Jesenova 1, Ljubljana, za stanovanje št. 4 v 1.
nadstropju, na naslovu Jesenkova ulica 1,
Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 2241/4, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2008
Dn 15748/2005
Os-10191/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kernc Antona, Rosna pot 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine, stanovanje, klet in shrambo
na naslovu Prijateljeva ulica 14, Ljubljana, z ident. št. 49.E, 50.E in 51.E, v podvl.
št. 160/14, k.o. Prule, dne 17. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 15748/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 05/2-
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127/12-1960 z dne 31. 10. 1963, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana Center in kupovalko Zorc
Tončko, Titova 199/b, Ljubljana, za stanovanje, klet in shrambo na naslovu Prijateljeva
ulica 14, Ljubljana, z ident. št. 49.E, 50.E in
51.E, v podvl. št. 160/14, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2008
Dn 25060/2005
Os-10215/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miklavčič
Mojce, Belska cesta 50, Preddvor, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 13 v 3. nadstropju, ident. št. 15.E
in shrambo št. 13 v kleti z ident. št. 16.E, na
naslovu Ulica bratov Babnik 18, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 3001/8, k.o. Dravlje, dne
12. 11. 2008, pod opr. št. Dn 25060/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2264/92 z dne
11. 3. 1993, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Žmavc Stanislavo, Ulica bratov Babnik 18,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 15.E in 16.E, vpisano v
podvl. št. 3001/8, k.o. Dravlje.
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 11. 12. 2008
Dn 29081/2006
Os-10219/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Martina Praha,
Zg. Gameljne 58, Ljubljana, Šmartno, ki ga
zastopa družba Urban d.o.o., Omejčeva 5,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 1448/9, k.o. Gameljne, dne 19. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 29081/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 3268/64 z dne
30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška
(kot prodajalcem) in Lovšin Francem, Tacen
27, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 1448/9, k.o. Gameljne.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
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Dn 12743/2005
Os-10221/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ferlan
Melite Andreje, Tbilisijska 42, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z ident. št. 56.E, vpisano v podvl.
št. 4219/56, k.o. Vič, dne 15. 10. 2008, pod
opr. št. Dn 12743/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5.
1991, sklenjene med Humar Jožico, Tomažičeva ul. 34 (kot prodajalko) in dr. Ferlan Melito, Tbilisijska 42, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 56.E
in je vpisana v podvl. št. 4219/56, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
Dn 13464/2005
Os-10224/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jamnik Tatjane,
Studenec 32, Ljubljana Polje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 13 v I. nadstropju, na naslovu Grajzerjeva
ulica 38, Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano
v podvl. št. 4586/14, k.o. Kašelj, dne 20. 10.
2008, pod opr. št. Dn 13464/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 5/87
z dne 16. 6. 1987, sklenjene med SOZD
ZIGP Imos, Linhartova 11/a, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Babič Svetkom, Beblerjev trg
8, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 4586/14, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
Dn 17627/2005
Os-10229/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šoba Marije,
Merčnikova ulica 1b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 10 v 1. nadstropju, na naslovu Merčnikova ulica 1b, Ljubljana, z ident. št. 10.E,
vpisano v podvl. št. 4148/10, k.o. Vič, dne
13. 11. 2008, pod opr. št. Dn 17627/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 637/64 z dne 9. 9. 1965, sklenjene
med Stanovanjskim skladom OBSk Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Šoba Marijo, Bavdkova 18, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 4148/10,
k.o. Vič.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
Dn 21233/2006
Os-10231/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bukovec
Djurdjije, Škofjeloška cesta 13, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 17 v 3. nadstropju,
na naslovu Škofjeloška 13, Medvode, z
ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št. 1545/17,
k.o. Preska, dne 5. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 21233/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 76-5351 z dne 25.
9. 1976, sklenjene med GP Megrad, Celovška cesta 136, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Bukovec Francijem ter Bukovec Djurdjo,
oba stanujoča Goriška 55, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. 17.E, vpisano v podvl. št. 1545/17,
k.o. Preska.
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 11. 12. 2008
Dn 18200/2005
Os-10232/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Koestner Suzane, Chengdujska 2, Ljubljana, ki jo zastopa
SPL, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 14, na naslovu Chengdujska
cesta 2, Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano
v podvl. št. 2165/14, k.o. Slape, dne 20. 11.
2008, pod opr. št. Dn 18200/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 010694/86 z dne 9. 6. 1986, sklenjene
med GP Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje (kot
prodajalcem) in Učakar Andrejo, Cesta na
Rupo 12, Kranj (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano
v podvl. št. 2165/14, 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 12. 12. 2008
Dn 19006/2005
Os-10233/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Prezelj Valentina, Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe

lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 253 H2/P v pritličju, na naslovu Vodnikova cesta 160, Ljubljana, z ident. št. 137.E,
vpisano v podvl. št. 4016/137, k.o. Zgornja
Šiška, dne 20. 11. 2008, pod opr. št. Dn
19006/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-1236 z dne
15. 7. 1971, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem)
ter Kukovec Jožetom in Mahkovec Alenko,
oba Celovška 149, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 137.E, vpisano v podvl. št. 4016/137, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2008
Dn 10405/2005
Os-10234/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jakša Adija,
Ul. bratov Rozmanov 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 104 v 1. etaži C, ob Kajuhovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 104.E, vpisano v podvl. št. 1638/10, k.o. Moste, dne 12. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 10405/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 2. 1972, sklenjene med Kobal Evgenom,
Erzelj, Ajdovščina (kot prodajalcem) in Rauber Zvonkom, Erzelj, Ajdovščina (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 104.E, vpisano v podvl. št. 1638/10, 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 12. 12. 2008
Dn 4999/2006
Os-10317/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Imamovič Omerja,
Metoda Mikuža 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 5 v pritličju, na naslovu Ulica Metoda
Mikuža 6, Ljubljana, z ident. št. 105.E, v
podvl. št. 3773/63, k.o. Bežigrad, dne 24.
11. 2008, pod opr. št. Dn 4999/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o združevanju sredstev za
pridobitev stanovanja št. BS-2/2-97/85 z
dne 2. 8. 1985, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija ceste Tehnika,
o.sol.o., Ljubljana (kot prodajalko) in Lukič
Silvano, Cesta 27. aprila 5, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 105.E, v podvl. št. 3773/63, k.o.
Bežigrad;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– aneksa št. 1, k pogodbi št. BS-2/298/85, o združevanju sredstev za pridobitev
stanovanja z dne 18. 2. 1986, sklenjenega
med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija
ceste Tehnika, o.sol.o., Ljubljana (kot prodajalko) in Lukič Silvano, Cesta 27. aprila
5, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 105.E, v podvl.
št. 3773/65, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 31520/2005
Os-10323/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dolinar Andraža,
Brodarjev trg 14, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 43 na naslovu Brodarjev trg 14,
Ljubljana, z ident. št. 243.E, vpisano v podvl.
št. 1488/176, k.o. Moste, dne 27. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 31520/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, menjalne pogodbe z dne 8. 10. 1992,
sklenjene med Hudnik Milko, Brodarjev trg
14, Ljubljana (kot prvo pogodbenico) in Dolinar Andražem, Hudovernikova 13, Ljubljana
(kot drugo pogodbenikom), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 243.E, vpisano v podvl.
št. 1488/176, 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 18. 12. 2008
Dn 31504/2005
Os-10334/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mateje Ozmec,
Želimlje 80, Škofljica, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 2 na naslovu Ul. Molniške
čete 3, Ljubljana, z ident. št. 28.E, vpisano
v podvl. št. 1550/28, k.o. Moste, dne 27. 11.
2008, pod opr. št. Dn 31504/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne
9. 6. 1988, sklenjene med Dumonić Dragoljubom in Gordano (kot prodajalcema) ter
Žalik Francem in Lidijo (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 28.E,
vpisano v podvl. št. 1550/28, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008

Dn 22649/2008
Os-10363/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andrejke Turšič,
Triglavska 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine, stanovanje
št. 15 v 4. nadstropju ter 2 pomožna prostora št. 15 v kleti, na naslovu Triglavska 11,
Ljubljana, z ident. št. 43.E, 44.E in 45.E, vpisane v podvl. št. 2838/15, k.o. Bežigrad, dne
18. 11. 2008, pod opr. št. Dn 22649/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 10. 1963, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObLO
Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem) in Jesenovec Stanetom, Wolfova 10, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnine, ki imajo sedaj ident. št. 43.E, 44.E in 45.E, vpisane v
podvl. št. 2838/15, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
Dn 13973/2008
Os-10376/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Ilonke
Pečan, Tržaška cesta 51a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 17 v 4. nadstropju,
na naslovu Tržaška cesta 51a, Ljubljana, z
ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 4394/13,
k.o. Vič, dne 18. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 13973/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 07-06/2-15 z
dne 4. 12. 1980, sklenjene med Občino Ljubljana Center (kot prodajalko) ter Francem
in Marijo Pečan, oba Poljanska cesta 30c,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 4394/13, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
Dn 13521/2005
Os-10389/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Melise Egidije
Pangerc, Jurčičeva pot 2, Grosuplje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, z
ident. št. 16.E, vpisano v podvl. št. 335/16,
k.o. Nove Jarše, dne 15. 10. 2008, pod opr.
št. Dn 13521/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 73-245-S z dne
28. 12. 1973, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Grais Ljubljana, Koryt-
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kova ul. 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Trbovšek Ljudmilo, Lavričeva 6, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 16.E, vpisano v podvl. št. 335/16,
k.o. Nove Jarše;
– kupne pogodbe o prodaji nepremičnine
z dne 18. 10. 1993 sklenjene med Trbovšek
Ljudmilo, Cesta v Rastke 39, Ljubno ob Savinji (kot prodajalko) in Bučar Ano, Glavarjeva 12a, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 16.E, vpisano
v podvl. št. 335/16, k.o. Nove Jarše;
– dodatka h kupni pogodbi z dne 28. 12.
1993, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 16.E, vpisano v podvl. št. 335/16, k.o.
Nove Jarše.
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 16. 12. 2008
Dn 1233/08
Os-10509/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa Tanja Vindiš Furman, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1251/19, k.o. Zgornje Radvanje, pod
opr. št. Dn 1233/08, dne 5. 11. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 107-037/48-95-prod. z
dne 17. 6. 1997, sklenjene med prodajalcem
SKB – investicijsko podjetje d.o.o. Ljubljana,
Slovenska 56, ki ga je zastopal direktor Jože
Kavčič in kupcem Slovenskim narodnim gledališčem Maribor, Slovenska ulica 27, ki ga
je zastopal upravnik Teo Pajnik, s katero je
prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 10,
v objektu C poslovno-stanovanjskega objekta v Zgornjem Radvanju, ob Radvanjskem
gradu v Mariboru, na parc. št. 1125, 1128/1,
1124, 1122, 1127 in 1126, 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 30. 12. 2008
Dn 15651/07
Os-1043/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja GIM d.o.o., Slovenska ulica 4, Maribor, ki ga zastopa direktorica Danica Gerbec, za vknjižbo lastninske
pravice v korist Jožefa Kocipra in Lidije Kociper, stanujočih Boršnikova ulica 112, Maribor, za vsakega do 1/2 celote, na nepremičnini pripisani podvl. št. 1943/8, k.o. Spodnje
Radvanje, pod opr. št. Dn 15651/07, dne
5. 11. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10. 1993, sklenjene med prodajalcema Branko Čerčinovič, rojeno 16. 4.
1967 in Francem Kiklom, rojenim 1. 4. 1959,
stanujočim Boršnikova ulica 112, Maribor ter
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kupcema Jožefom Kociprom, rojenim 5. 1.
1959 in Lidijo Kociper, rojeno 16. 3. 1956,
stanujočih Boršnikova ulica 112, s katero
sta prodajalca kupcema prodala enosobno
stanovanje št. 8 v II. nadstropju, v Boršnikovi ulici 112, Maribor, v soseski Nova vas
II/B, na parc. št. 1381 in 1378, k.o. Spodnje
Radvanje in na katerem sta prodajalca dovolila vpis lastninske pravice v korist kupcev,
za vsakega v višini 1/2.
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 Jožefa Kocipra in Lidije Kociper.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2009
Dn 10471/08
Os-1044/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelene Skrbiš,
stanujoče Framska ulica 4, Maribor, ki jo po
pooblastilu zastopa notar Stanislav Bohinc,
Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1891/29, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 10471/08, dne 5. 11. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. S-41/92-MP/ZM-stan. z dne
19. 3. 1992, sklenjene med prodajalko Strojna Maribor p.o., Linhartova ulica 11, ki ga je
zastopal direktor podjetja Vinko Trafela in
kupovalko Elviro Hat, roj. 13. 2. 1959, stanujočo v Mariboru, Iztokova ulica 23, na podlagi
določil Stanovanjskega zakona, s katero je
prodajalec kupovalki prodal enosobno stanovanje št. 36 v III. nadstropju v bloku Framska
ulica 4, Maribor in na njem dovolil vknjižbo
etažne lastnine na ime kupovalke,
– menjalne pogodbe z dne 27. 3. 1992,
sklenjene med Vero Engler-Hausvirt, EMŠO
0102929505902, stanujočo Gosposvetska
cesta 11, Maribor in Elviro Hat, stanujočo
Erjavčeva ulica 3, Maribor, s katero sta
stranki zamenjali svoji nepremičnini tako,
da je prva pogodbena stranka izročila drugi
pogodbeni stranki svoje enosobno stanovanje št. 1, v podpritličju stanovanjske hiše v
Mariboru, Gosposvetska cesta 11, stoječe
na parc. št. 1405, k.o. Koroška vrata, druga
pogodbena stranka pa je prvi pogodbeni
stranki izročila svoje enosobno stanovanje
št. 36, v III. nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, Framska ulica 4, k.o. Tabor in v
kateri sta stranki dovolili, da se kot lastnik
na zamenjanih nepremičninah vknjiži druga
pogodbena stranka in
– menjalne pogodbe z dne 29. 1. 1993,
sklenjene med Jeleno Skrbiš, stanujočo
Regentova ulica 16, Maribor in Danielom
Bezjakom, stanujočim Framska ulica 4, Maribor, s katero sta stranki zamenjali svoji
nepremičnini tako, da je prva pogodbena
stranka izročila drugi pogodbeni stranki svoje dvosobno stanovanje št. 14, v III. nadstropju stanovanjske hiše Regentova ulica
16, Maribor, druga pogodbena stranka pa
je prvi pogodbeni stranki izročila svoje enosobno stanovanje št. 36, v III. nadstropju v
bloku Framska ulica 4, Maribor in v kateri
sta stranki dovolili, da se kot lastnik na zamenjanih nepremičninah vknjiži druga pogodbena stranka.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2009
Dn 8902/06
Os-1045/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavoda za
gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2548/5,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 8902/06, dne
7. 10. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja št. 601/72-XI z dne
22. 5. 1972, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Konstruktor
Maribor, Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal
generalni direktor Adolf Derganc in kupcem
Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana, Dimičeva ulica 12, ki ga
je zastopal glavni direktor Viktor Turnšek, s
katero je prodajalec kupcu prodal štirisobno stanovanje v izmeri 109,77 m2, v pritličju
stanovanjskega bloka B-5 ob Ruški cesti
in Gorkega ulici, na parc. št. 299 in 300,
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 predlagatelja postopka
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 2009
Dn 1509/2008
Os-9977/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 22.
10. 2008 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 98/8-93, sklenjene med Občino Trbovlje, kot prodajalko in
Gulič Alešem, Trg revolucije 4, Trbovlje, kot
kupcem, in sicer za stanovanje na Gimnazijski cesti 18, Trbovlje, v izmeri 75,30 m2.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Gulič Aleša, Sallaumines 10, Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini z
ident. pos. dela stavbe 1.E, vpisani v podvl. št. 3298/1, k.o. Trbovlje, je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Gulič
Aleša, roj. 5. 3. 1954, Sallaumines 10, Trbovlje. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. 12. 2008
Dn 1812/2007
Os-9978/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
22. 10. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 16. 4. 1996, sklenjene med Holešek
Igorjem, Trg revolucije 7c, Trbovlje, kot prodajalcem in Dolar Marijo, Trg revolucije 4,
Trbovlje, kot kupovalko, in sicer za stanova-

nje št. 1c, v visokem pritličju večstanovanjske hiše Trg revolucije 7c, Trbovlje, v izmeri
63,50 m2, ki ima ident. št. 2.E.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Spekter, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7, Trbovlje, ki ga je zastopal odvetnik
Ostrožnik Sašo, Kešetovo 4, Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Dolar Marije, Trg revolucije 4, Trbovlje, do
1/1. S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. 12. 2008
Dn 1097/2008
Os-9981/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
22. 10. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 190/93-190 z dne 5. 10. 1993,
sklenjene med Finančno organizacijo ZPS,
n.sub.o. Ljubljana, kot prodajalko in kupcem
Rems Viljemom, Šuštarjeva kolonija 26/a,
Trbovlje, in sicer za nepremičnino 119.E,
stanovanje št. 119 v 3. nad., s pripl. kletjo
v izmeri 56,50 m2, Šuštarjeva kolonija 26a,
Trbovlje, vpisana v podvl. št. 2998/42, k.o.
Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Deželak Polone, Opekarna 18, Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist Deželak Polone, roj 7. 3. 1978, Opekarna 18, Trbovlje, do 1/1. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. 12. 2008
Dn 2234/2007
Os-10141/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
18. 11. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 31. 1. 1983, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Trbovlje in Termoelektrarno Trbovlje, in sicer
za stanovanje v objektu Rudarska c. 2a, tip
– enosobno, v izmeri 35,2 m2.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Lah Karin, Rudarska cesta 2a, Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini
z ident. pos. dela stavbe 1871-234-107.E,
vpisani v podvl. št. 2521/27, k.o. Trbovlje,
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Lah Karin, Rudarska cesta 2a, Trbovlje, do 1/1. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 11. 12. 2008
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Dn 917/2008
Os-10142/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
4. 11. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 53-21/91 z dne 8. 10. 1993, za stanovanje št. 07, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Trbovljah, Šuštarjeva kolonija 26a, ki leži na
parc. št. 773/6, v vl. št. 1806, k.o. Trbovlje, v
izmeri 69,70 m2, sklenjene med prodajalko
Iskra Polprevodniki p.o., v stečaju, Trbovlje,
Gabrsko 12 in kupovalko Borštnar Olgo, Šuštarjeva kolonija 26a, Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljev Bojana in Tatjane Dečman, oba Šuštarjeva kolonija 26a, Trbovlje, ki ju zastopa
Stanovanjsko obrtno podjetje d.o.o., Ulica 1.
junija 36, Trbovlje, izgubil. Na nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2998/30, k.o. Trbovlje, ki
obsega stanovanje 3755107, Šuštarjeva kolonija 26, 26a, 26b, Trbovlje, je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Bojana
in Tatjane Dečman, oba Šuštarjeva kolonija
26a, Trbovlje. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 12. 2008
Dn 4868/2008
Os-10430/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Ivana Jelena, Rečica ob Savinji 107/a, Rečica ob Savinji, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2-44/93-SS z dne 14. 10. 1993, o prodaji
stanovanja št. 5 v skupni izmeri 25,80 m2, v
stanovanjski hiši Rečica ob Savinji 107/a,
Rečica ob Savinji, ki je bila sklenjena med
prodajalcem Elkroj – Konfekcija, konfekcija
p.o., Mozirje, zastopanem po v.d. direktorja
Veri Pečnik in kupovalko Živano Kežmić,
EMŠO 1706969125025, stanujočo Rečica
ob Savinji št. 107/a.
Nepremičnina je v zemljiški knjgi tega sodišča vpisana pri vl. št. 470/5, k.o. Rečica ob
Savinji, z oznako 5.E, stanovanjski del št. 5
v III. etaži, Rečica ob Savinji 107/a, Rečica
ob Savinji, v velikosti 26,17 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Ivana Jelena, EMŠO 2204955500565,
Rečica ob Savinji 107/a, Rečica ob Savinji,
do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2-44/93-SS z dne 14. 10. 1993
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Ivana Jelena, Rečica ob Savinji 107/a, Rečica ob Savinji.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 12. 2008
Dn 1370/2008
Os-10475/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Zorana Golavška, Koželjskega ulica 2, Velenje, oklicuje začetek postopka vzposta-

vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 11. 1997, ki sta jo glede
prodaje in nakupa stanovanja št. 3 v izmeri 24,39 m2, v 1. nadstropju stanovanjske
hiše na Šaleški 2d v Velenju, s pripadajočim idealnim deležem na skupnih prostorih in napravah v tem objektu in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču, sklenila
Branko Brelih, Tomšičeva 1, Velenje, EMŠO
2511958500108, kot prodajalec in Zoran
Golavšek, Koželjskega 2, Velenje, EMŠO
1206962500049, kot kupec.
Nepremičnina je v zemljiško knjigo tega
sodišča vknjižena pri vl. št. 3304/148, k.o.
Velenje, z oznako 148.E – stanovanjski
del št. 148, v 3. etaži Šaleška 2d, v izmeri
24,39 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za Zorana Golavška, Koželjskega ulica 2,
3320 Velenje, EMŠO 1206962500049, do
celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11.
1997, o prodaji in nakupu stanovanja oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Zorana Golavška.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 31. 12. 2008
Dn 3246/2008
Os-1314/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Mojce Seljak, Na Klisu 6b, Vrhnika, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/91-64
z dne 18. 12. 1991, sklenjene med Občino
Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, kot prodajalko in Mojco Seljak, Na Klisu 6b, Vrhnika, kot kupovalko, za nepremičnino, stanovanje št. 2 v pritličju (2. etaži), s shrambo
št. 2 v kleti (1. etaži), v skupni izmeri 59,89
m2, Na Klisu 6b, Vrhnika, (identif. št. 20022570-102).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Mojce Seljak, Na Klisu 6b, Vrhnika, na
podlagi te kupoprodajne pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega 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 21. 1. 2009
Dn 334/2008
Os-1315/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog
Marije Horvat, Borovnica, Laze pri Borovnici 19a, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa h
kupni pogodbi z dne 14. 9. 1984, z dne 8. 6.
1994, sklenjenega med Mirkom Mlakarjem
in Jožico Mlakar, oba Laze pri Borovnici 19,
kot prodajalcema ter Ivanom Horvatom in
Marijo Horvat, Laze pri Borovnici n.h., kot
kupcema, za vknjižbo služnostne pravice
na parc. št. 1782/1, k.o. Borovnica, v korist
gospodujoče parc. št. 1782/2 in 1782/4, k.o.
Borovnica.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini aneksa h kupni pogodbi z dne 14.
9. 1984, z dne 8. 6. 1994 oziroma druge po-
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goje za vknjižbo služnostne pravice v korist
vsakokratnega lastnika parc. št. 1782/2 in
1782/4, k.o. Borovnica.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 1. 2009
Dn 5950/2008
Os-1422/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Mire Lončar, Jadranska cesta 48, Ankaran,
ki jo zastopa Jože Sikošek, notar v Ljubljani,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 22. 1.
2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 4. 1992, št. 128/1-92, med
Republiko Slovenijo, po njenem pooblastilu
Ortopedsko bolnico Valdoltra, p.o., Jadranska 31, Ankaran, kot prodajalko in Miro Lončar, Jadranska 48, Ankaran kot kupovalko,
za nepremičnino, stanovanje v pritličju stanovanjske hiše v Ankaranu, Jadranska 48,
v izmeri 24,30 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 3.E, v podvl. št. 835/3, k.o. Oltra,
v naravi stanovanje v izmeri 24,30 m2, last
Republike Slovenije do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z
dne 23. 4. 1992, št. 128/1-92, v korist imetnice Mire Lončar, Jadranska 48, Ankaran,
EMŠO 1502963308506, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident.
oznako 3.E, v podvl. št. 835/3, k.o. Oltra, v
naravi stanovanje v izmeri 24,30 m2, last Republike Slovenije do celote, se poziva, da v
enem mesecu od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2009

Amortizacije
N 705/2008
Os-10295/08
Na predlog predlagatelja Janeza Gabrovca, stan. Osek 23, 2235 Sv. Trojica v
Slov. Goricah, bodo razveljavljene delnice
na ime predlagatelja pri KRS Tabor, d.d.,
Maribor, št. I-A-34320, št. glasov 3, z dne
11. 3. 1993, po potrdilu KRS, z dne 11. 12.
2008, če jih v 60 dneh od te objave nihče
ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper
njihovo razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 122/2008
Os-1001/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Slobodana Drakuliča, Perudina 1, Vinica, ki jo zastopa pooblaščenec
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Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu,
proti toženi stranki nenznani in neznano
živeči Žunič rojeni Ostronič Katarini, 5252
Carnegie Street Pittsburgh 1 PA, ZDA, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi
priposestvovanja, pcto 1.500 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 18. 12. 2008 postavlja začasnega zastopnika neznani in neznano živeči Žunič rojeni Ostronič Katarini, 5252 Carnegie Street
Pittsburgh 1 PA, ZDA.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznano in neznano živečo Žunič rojeno Ostronič Katarino, 5252
Carnegie Street Pittsburgh 1 PA, ZDA, vse
do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 12. 2008
P 419/2007
Os-10202/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Rozaidi Naglav, v pravdni zadevi tožeče stranke Jožeta Furlana, Bezovica 1b,
Črni Kal, ki jo zastopa odv. Dolores Maučec
iz Kopra, zoper tožene stranke: 1. Andreina
Bosseto, Via Media 46, Trst, Italija, 2. Fioretta Giberna, Via Ugo Foscolo 42, Trst, Italija,
3. Justina Archageti, Tarquima, Tirm, Italija,
4. Franc Cunja, Via Desella 26, Trst, Italija,
5. Josipina Rho, Via Petrarca 4, Milano,
Italija in 6. Avgust Cunja, Via Ugo Foscolo
42, Trst, Italija, zaradi priposestvovanja (pct.
1.500 EUR), dne 10. 11. 2008 sklenilo:
prvotoženi stranki Andreini Bosseto, drugotoženi stranki Fioretti Giberna, tretjetoženi
stranki Justini Archageti, četrtotoženi stranki Francu Cunja, petotoženi stranki Josipini
Rho in šestotoženi stranki Avgustu Cunja
se določi začasni zastopnik - odvetnik Rok
Munih, Župančičeva 16, Koper.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dneva postavitve, pa dokler prvo
do šestotožena stranka ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma
dokler pristojni Center za socialno delo ne
sporoči sodišču, da je prvo do šestotoženi
stranki postavil skrbnika za poseben primer.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2008
VL 33880/2008
Os-9709/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa David Toporš, Bleiweisova cesta 20,
Kranj, proti dolžniku Radivoju Joštu, Na zelenici 8, Celje, zaradi izterjave 723,64 EUR
sklenilo:
dolžniku Radivoju Joštu, Na zelenici 8,
Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008
VL 18711/2008
Os-10120/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Maja Vodeb, Mariborska 1, Celje, proti
dolžniku Matjažu Gajserju, Na Ajdov hrib 13,
Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 747,29
EUR sklenilo:
dolžniku Matjažu Gajserju, Na Ajdov hrib
13, Slovenska Bistrica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nada Vučajnk, Kolodvorska cesta 8, 2310
Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2008
VL 15147/2008
Os-10121/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku
Petru Hrenu, Nanoška ulica 21, Ljubljana,
zaradi izterjave 424,67 EUR sklenilo:
dolžniku Petru Hrenu, Nanoška ulica 21,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Andreja Medved, Slovenska c. 55c, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2008
VL 10689/2008
Os-10200/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Anita Smole, Mariborska cesta 1,
Celje, proti dolžniku Ivanu Raku, Zgornje
Negonje 1, Rogaška Slatina, zaradi izterjave
5.077,74 EUR sklenilo:
dolžniku Ivanu Raku, Zgornje Negonje 1,
Rogaška Slatina, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Karmen Orter-Divjak, Šlandrov trg 20/a, 3310
Žalec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2008
VL 19506/2008
Os-10292/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Maja Vodeb, Mariborska cesta 1, Celje,
proti dolžnici Danici Maleševič, Čopova ulica
4, Žalec, ki jo zastopa odv. Karmen Orter
Divjak, Šlandrov trg 20a, Žalec, zaradi izterjave 236,65 EUR sklenilo:
dolžnici Danici Maleševič, Čopova ulica 4, Žalec, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg
20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2008
VL 43635/2008
Os-10293/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika JMSS Maribor, Grajski trg 1,
Maribor – dostava, ki ga zastopa odv. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor – dostava, Blanka Ahačič, Regentova 2,
Maribor – dostava, Štefanija Bezget, Regentova 2, Maribor – dostava, Angela Bukovič,
Regentova 2, Maribor – dostava, Marjeta
Čurman, Regentova 2, Maribor – dostava,
Renata Eiletz, Regentova 2, Maribor – dostava, Josipa Filipič, Regentova 2, Maribor –
dostava, Frančišek Gabrovšek, Regentova
2, Maribor – dostava, Marejta Galle, Regentova 2, Maribor – dostava, Marija Gojkovič,
Regentova 2, Maribor – dostava, Jelka Iršič,
Regentova 2, Maribor – dostava, Marica
Jamnikar, Regentova 2, Maribor – dostava,
Majda Juvančič Regentova 2, Maribor – dostava, Vesna Kovačič, Regentova 2, Maribor
– dostava, Andreja Lepir, Regentova 2, Maribor – dostava, Sonja Mraz, Regentova 2,
Maribor – dostava, Milan Pahor, Regentova
2, Maribor – dostava, Svetislav Pekez, Regentova 2, Maribor – dostava, Majda Pisnik,
Regentova 2, Maribor – dostava, Jože Pivec, Regentova 2, Maribor – dostava, Bojan
Puhner, Regentova 2, Maribor – dostava,
Franc Robič, Regentova 2, Maribor – dostava, Anton Robnik, Regentova 2, Maribor
– dostava, Predrag Savič, Regentova 2, Maribor – dostava, Roman Višner, Regentova
2, Maribor – dostava, Slavica Vrbančič, Regentova 2, Maribor – dostava, proti dolžnici
Aniti Kereži, Regentova ulica 2, Maribor –
dostava, ki jo zastopa odv. Otmar Zapletal,
Vetrinjska ulica 11, Maribor, zaradi izterjave
36,98 EUR sklenilo:
dolžnici Aniti Kereži, Regentova ulica 2,
Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
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pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik 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 17. 11. 2008
VL 42867/2008
Os-10444/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Mića Tešića, s.p., Koroška
cesta 59, Maribor, proti dolžniku Storitve v
gradbeništvu in z gradbeno mehanizacijo
Matjaž Zelko s.p., Črešnjevec ob Dravi 42,
Selnica ob Dravi, zaradi izterjave 1.504 EUR
sklenilo:
dolžniku Storitve v gradbeništvu in z
gradbeno mehanizacijo Matjaž Zelko s.p.,
Črešnjevec ob Dravi 42, Selnica ob Dravi,
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.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
VL 21584/2008
Os-10477/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Socialno varstveni zavod Vitadom, Leskoškova cesta 4, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odv. Zdenko
Verstovšek, Štefanova ulica 12, Ljubljana
– dostava, proti dolžniku Jasminu Skokiću,
Kogojeva 8, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 2.409,64 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Skokić Jasminu se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasni zastopnik, upravičen za
sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj, se postavi odv. Franc
Pance, Ciril - Metodov trg 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2008
VL 50411/2008
Os-10478/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika NLB Leasing d.o.o. Ljubljana,
Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, ki jo
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Erminu Osmiću,
Šercerjeva cesta 13, Velenje, zaradi izterjave 349,48 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Osmiću Erminu se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,

postavi začasna zastopnica, upravičena za
sprejemanje pisanj.
Za začasno zastopnico upravičeno za
sprejemanje pisanj, se postavi odv. Karmen
Orter Divjak, Šlandrov trg 20a, Žalec.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2008
VL 83329/2008
Os-10498/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika KBM Fineko d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Top
Agent d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž na
Dravskem polju, proti dolžniku Bojanu Frasu, Greenwiška cesta 10a, Maribor, zaradi
izterjave 2.614,40 EUR sklenilo:
dolžniku Bojanu Frasu, Greenwiška cesta 10a, 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 odvetnik Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2008
VL 33432/2008
Os-10500/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžnici Božici Bedö, Spodnja
ulica 6, Lendava, zaradi izterjave 1.317,99
EUR, sklenilo:
dolžnici Božici Bedö, Spodnja ulica 6,
Lendava, 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.
Gorazd Balažic, Glavna ulica 12, Lendava.
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 3. 12. 2008
VL 18113/2008
Os-1017/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
ki jo zastopa Barbara Kosmač, Ljubljanska
cesta 3a, Koper, proti dolžniku Jožetu Turku,
Podgorska ulica 55, Kočevje, zaradi izterjave 955,36 EUR sklenilo:
dolžniku Jožetu Turku, Podgorska ulica
55, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Jana Mazi, Pražakova 10, 1000 Ljubljana.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2008
VL 2490/2008
Os-1018/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžniku
Jožefu Hajnžiču, Koroška cesta 19, Maribor
- dostava, zaradi izterjave 875,63 EUR s
pp sklenilo:
dolžniku Jožefu Hajnžiču, Koroška cesta
19, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Lav
Jager, Mestni trg 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2008
VL 66050/2008
Os-1019/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa PE, Maribor,
Šantl Janja, Jadranska cesta 30, Maribor dostava, proti dolžnici Tatjani Kalčič, Sp. Gorica 38, Rače, zaradi izterjave 1.026,76 EUR
sklenilo:
dolžnici Tatjani Kalčič, Sp. Gorica 38,
Račese na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Otmar Zapletal.
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 26. 11. 2008
VL 20994/2008
Os-1021/09
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 Romana
Berčič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžnici Jelki Mataln, Koroška cesta 105b,
Maribor, zaradi izterjave 4.935,70 EUR sklenilo:
razreši se začasnega zastopnika odv.
Jugovec Matjaža, Partizanska 13a, Maribor, določenega s sklepom z dne 5. 9.
2008.
Dolžnici Jelki Mataln, Koroška cesta
105b, Maribor, se na podlagi 4. točke druge-
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VL 19026/2008
Os-1022/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika KBM Fineko d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor – dostava, ki ga
zastopa Top Agent d.o.o., Bregantova ulica
6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžnici
Jasni Zupan, Spodnje Sečovo 70/e, Šmarje
pri Jelšah, ki jo zastopa odv. Karmen Orter
Divjak, Šlandrov trg 20a, Žalec, zaradi izterjave 6.490,45 EUR sklenilo:
dolžnici Jasni Zupan, Spodnje Sečovo
70e, Šmarje pri Jelšah, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg
20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 18. 11. 2008

va, ki ga zastopa Nina Grižonič, Celovška
cesta 182, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Francu Malavašiču, Lajše 39, Selca,
zaradi izterjave 4.263,95 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Malavašiču, Lajše 39,
Selca, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Maja Ramšak, Peričeva 35/II, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2009

taj, Miklošičeva 38, Ljubljana, proti dolžniku
Borutu Tishlerju, Letoviška pot 6, Portorož
- Portorose, zaradi izterjave 1.415,33 EUR
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 1979/2006 postavi
odvetnik Matjaž Kezunovič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 11. 2008

VL 26999/2008
Os-1289/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Tušku, Ulica talcev 6, Rimske
Toplice, zaradi izterjave 538,57 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Bojanu Tušku, Ulica talcev 6,
Rimske Toplice, se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik, upravičen za sprejemanje
pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj, se postavi odv. Alojz
Poljanšek, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2008

Oklici pogrešanih

VL 72650/2008
Os-1133/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana – dosta-

I 1979/2006
Os-9714/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Porsche Inter auto d.o.o.
PE Koper, Bravničarjeva 5, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. družba Tratnik, Sočan, Boga-

ga 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 12. 11. 2008

N 32/2008
Os-9951/08
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanega za mrtvega, po predlogu predlagajoče stranke Republike Slovenije, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Novem mestu,
Vrhovčeva 18, Novo mesto, se poziva vse,
ki kaj vedo povedati o življenju in smrti Antona Tomazina (tudi Tomažina), roj. 30. 5.
1867, nazadnje stanujočega Čatež ob Savi
17, UE Brežice, pogrešanega, ki ga zastopa
skrbnik za poseben primer Center za socialno delo Brežice, po strokovni delavki Darinki
Munič, o njegovi smrti pa listinskega dokaza
ni. Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču z
navedbo številke N 32/2008 ali skrbnici za
poseben primer Darinki Munič, Center za
socialno delo Brežice, Cesta prvih borcev 5,
Brežice, ker se bo v nasprotnem po izteku
roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagateljica postopka je Republika
Slovenija.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 12. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Edham Begović, Pivška 2, 6230 Postojna, avtomobilske police zavarovalnice
Grawe d.d.: avtomobilska odgovornost –
1206781, kasko zavarovanja – 1212310,
zelena karta – 33595, Ob-1366/09
Gorenčič Petra, Vrbljene 19, Ig, zavarovalno polico, št. 50500085990, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm‑302659
Martič Nataša, Škalska cesta 12, Slovenske Konjice, zavarovalno polico,
št. 50500031409, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gng‑302665
Mikluš Bojan, Mencingarjeva ulica 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500002617,
izdala zavarovalnica KD življenje d.d.
gne‑302667

Spričevala preklicujejo
Čoha Bojana, Lože 46, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980, izdano na
ime Jamšek Bojana. gny‑302647
Fidel Štefanija, Nova Sušica 6, Košana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Postojna, izdano leta 1972, izdano na ime
Kaluža Štefanija. gno‑302657
Franetovič Luka, Lepodvorska ulica 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šiška, izdano leta 2006. gnc‑302644
Gale Marija, Poženik 8, Cerklje na Gorenjskem, indeks, izdala Trgovska šola
Kranj. gnf‑302616
Hočevar Valentina, Zapoge 1f, Vodice,
spričevalo 3. letnika Gimnazije LjubljanaŠiška, izdano leta 2002. gnp‑302656
Horvat Ksenija, Mlajtinci 34, Moravske
Toplice, indeks, št. 93476745, Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru, leto izdaje 2000.
gno‑302632
Humar Renata, Ulica Ivana Pengova 2,
Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 2005. gnm‑302634
Jagodic Avgusta, Spodnji Brnik 20a,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani. gnv‑302650
Knez David, Matije Blejca 8, Kamnik,
indeks, št. 12130072294, Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljub
ljana. gnt‑302652
Kojc Janez, Čermožiše 62a, Žetale, indeks, št. 71080192, Biotehniška fakulteta.
gns‑302653
Krajnc Vesna, Kunaverjeva 4, Ljubljana, spričevalo o opravljeni maturi in zadnjega letnika Gimnazije Črnomelj, izdano leta
1996. gng‑302615
Kržišnik Jure, Spodnji trg 39, Škofja
Loka, spričevalo Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2001/2002. gny‑302622
Ločičnik Aljoša, Dolnje Brezovo 31, Sevnica, indeks, št. 11242007064, izdala Višja
šola za multimedije. gni‑302613
Matanović Petar, Breške 91, Tuzla, BiH,
diplomo Teološke fakultete, številka 260/73,
544, izdana leta 1973 na ime Matanović
Peter. gng‑302640

Milivojević Goran, Štembalova 8, Ljubljana, spričevalo o NPK, izvajalec zidanja
in ometavanja, izdal Šolski center Celje,
Srednja šola za gradbeništvo leta 2008.
gnu‑302651
Mojzeš Anita, Frankolovo naselje 172,
Škofja Loka, indeks, št. 04030649, izdala
Visoka upravna šola. gnm‑302609
Oražem Janez, Pivška ulica 1, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške in naravoslovne šole Postojna,
št. I-KS/1007, izdano leta 1988. gnf‑302666
Peskar Eva, Pot v Hrastovec 7, Ljubljana, indeks, št. 20070227, Pravna fakulteta,
leto izdaje 2007. gnv‑302625
Petrović Davic, Jerebova ulica 8/a, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto. gnp‑302631
Rahmanovič Almedina, Dunajska cesta
301, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano na ime Selimović Almedina. gnx‑302648
Resnik Klemen, Črni Vrh v Tuhinju 6,
Laze v Tuhinju, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Domžale, poklic avtomehanik, izdano
leta 2001. gnq‑302655
Sajovic Irena, Cesta na Markovec 61,
Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo
6. Gimnazije Moste, izdano leta 1968, izdano na ime Klančar Irena. gnz‑302671
Uzeirović Sebina, Zlato polje 3D, Kranj,
indeks, št. 0430685, izdala Visoka upravna
šola leto izdaje 2002. gno‑302607
Vehovec Marjan, Vojkovo nabrežje 27,
Koper - Capodistria, spričevalo o strokovni
usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ev.
št. 605562, izdano leta 1997. gng‑302619
Virag Robert, Janžev vrh 36, Radenci,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠTPNU Ravne
na Koroškem, izdano leta 1984 in 1985.
gnh‑302664
Vodovnik Marjan, Malahorna 17, Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole
Maribor, TESTŠ - strojni odsek, izdano leta
1984. gnl‑302660
Zajc Pompe Jana, Jezero 28, Preserje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona
Aškerca, izdano leta 2007. gnd‑302643
Zukanović Nezir, Šuštarjeva kolonija 25,
Trbovlje, diplomo SŠC Zagorje, izdana leta
1984. gnn‑302658

Drugo preklicujejo
Bertok Gaja, Liminjanska cesta 77, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št.
71050652, izdana pri Biotehniški fakulteti v
Ljubljani. gnw‑302649
Bytyqi Hagji, Celovška 166, Ljubljana,
delovno dovoljenje št. 04244226045, velja
od 30. 4. 2008 do 29. 4. 2009, izdal Zavod
RS za zaposlovanje. gne‑302617
Ceprom prevozi Družba za cestni in tovorni promet, d.o.o., Savska cesta 002, Ljubljana, izvod licence za vozilo LJ Z3 56H,
izdala GZS. gnx‑302623
Dark Trans d.o.o., Šalara 027, Koper - Capodistria, tahografske kartice

št. 1070500009432001 na ime Tomić
Slađan, izdal Cetis d.d. Celje. gnh‑302618
Dejan Robert, Breznikova ulica 32, Ljub
ljana, dijaško izkaznico, izdala ŠCPET.
gny‑302672
Frbežar Stojan, Bezje 10, Kranjska Gora,
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja
strokovne usposobljenosti odgovorne osebe
za prevoze v cestnem prometu, št. 601487,
izdano dne 14. 3. 1997. gnn‑302641
Frizerski salon Stefani Francelj Štefka
s.p., Pri cerkvi 6, Struge, štampiljko Frizerski
salon Stefani Francelj Štefka s.p., Pri cerkvi
6, 1313 Struge. gnp‑302635
Golob Polona, Podgorje 81, Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnk‑302611
Gračner Robi, Velike Grahovše 11, Laško, orožni list, št. OL0032520, izdala UE
Laško. gnb‑302670
Hoyer mednarodna špedicija d.o.o., Vojkov
drevored 14, Ilirska Bistrica, certifikat licence
št. GE 003581/03573, izdan 16. 5. 2008 z veljavnostjo do 3. 6. 2013. gnc‑302669
Jazbec Peter, Meniška vas 27a, Dolenjske Toplice, službeno izkaznico, št. 10 19801, varnostnik-nadzornik, izdalo Ministrstvo
za notranje zadeve. gnb‑302620
Jerman d.o.o., Zapoge 040, Vodice, osebno delovno dovoljenje, št. 04244232870, izdano na ime Petrovič Marko. gnh‑302639
Jugogradnja, d.o.o., Kotnikova ulica
005, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 04244242040, izdano na ime Vučković
Dragan. gni‑302638
Jurčič & Co., d.o.o., Poslovna cona
A 45, Šenčur, tahografske kartice
št. 1070500016157000 na ime Radovanović Mladen, izdal Cetis d.d. dne 15. 5. 2008.
gnz‑302621
Kardinar Robert, Dobrovnik 160, Dobrovnik - Dobronak, študentsko izkaznico,
št. 25080037, Fakultete za arhitekturo v
Ljubljani. gns‑302628
Kisovec Urška, Kresnice 154, Kresnice,
študentsko izkaznico, št. 04035984, Fakultete za upravo v Ljubljani. gnz‑302646
Knez Marko, Kolodvorska cesta 18, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 04031386,
Fakulteta za upravo. gne‑302642
Kutnar Boštjan, Ob potoku 7, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19493403,
Ekonomska fakulteta. gnn‑302633
Lulič Said s.p., Novosadska 16, Ljubljana, izvod licence št. 01575/005, izdan
dne 14. 12. 2007 pri OZS z veljavnostjo do
16. 11. 2012. gnf‑302645
Marčec Branko, Trg mladinskih delov.
brigad 5, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 01/13-4344-0/01,
ser. št. 6975, izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru. gnr‑302654
Marjanovič Ljubica, Vojkova 60, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. gnj‑302612
Mesić Armin, Ulica bratov Rozmanov 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška. gnu‑302626
MID Minerva d.o.o., Celovška cesta
50, Ljubljana, licence za taksi prevoze št.
1017035, za vozilo z reg. oznako LJ 78-5PJ.
gnv‑302675
Pesko Dušan, Zabrv 82, Ig, delovno knjižico. gnr‑302604
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Petty transport d.o.o., Gornja Bistrica
116C, Črenšovci, dovolilnico Hrvaške - tretje
države, z ID kodo 191/11, številka 0003176.
gnj‑302637
Podkrižnik Hermina, Rajnkovec 19a,
Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št.
01099360, Pedagoška fakulteta, izdana na
ime Klemenčič Hermina. gnd‑302668
Pregelj Zvonko s.p., Mohorini 29, Renče,
licence skupnosti št. 0005106, izdane pri
OZS dne 12. 4. 2005 z veljavnostjo od 12. 4.
2005 do 12. 4. 2010. gnk‑302636
Pšeničnik Jernej, Libeliče 19, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 37000595, Veterinarska fakulteta. gnw‑302624
Reja Boštjan s.p., Korte 57d, Izola Isola, bosanske dovolilnice 3, št. 1008720.
gnu‑302676
Somaro prevozi in storitve d.o.o., Mali vrh
029a, Globoko, dovolilnico za leto 2008 - Hrvaška tretja - 191/11 - št. 2394. gnq‑302605
Stamejčič Maruša, Štihova ulica
24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
04036492, izdala Fakulteta za upravo.
gnp‑302606
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Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, izvod potrdila za voznika št. 007365/MJ44-34222-2008 za voznika Karpenko Vlodymyra,
izdano dne 11. 6. 2008 z veljavnostjo od
11. 6. 2008 do 19. 7. 2009, izdala OZS.
gnj‑302662
Štembergar Gregor, Trnje 2a, Pivka, licence za športnega pilota letala št.
SLO/P(A)/000044, ser. št. 0001835, izdana
11. 9. 2001 z veljavnostjo od 6. 9. 2006 do
6. 9. 2011. gnk‑302661
Štusaj Matej s.p., Tomšičeva ulica 49,
Slovenj Gradec, potrdilo za voznika Sašo
Gojkovića št. 003048/MJ59-3-9256/2007 izdano dne 9. 10. 2007 z veljavnostjo do 7. 2.
2008. gnx‑302673
Štusaj Matej s.p., Tomšičeva ulica 49, Slovenj Gradec, izvod licence št. 3048 za vozilo
Renault Master Furgon 2.5/Dci z reg. oznako
SG D8 577, izdano pri OZS dne 11. 8. 2006 z
veljavnostjo do 9. 4. 2009. gnw‑302674
Transport Marko Filipič s.p., Prešernova
ulica 25, Ljutomer, tahografsko kartico št.
1070500011651000, izdano na ime Anton
Makar, izdal Cetis d.d. gni‑302663

Transport Ronzullo d.o.o., Gornja Bitnja
1/A, Prem, dovolilne št. 0002208 oznake
191/11 za leto 2008. gnq‑302630
Uzeirović Sebina, Zlato polje 3D, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 0430685, izdala
Visoka upravna šola. gnn‑302608
Veterinarska postaja Kočevje d.o.o., Roška cesta 4, 1330 Kočevje, štampiljko, ki je
bila odtujena dne 20. 1. 2009: štampiljka je
pravokotne oblike, velika 5,5 cm × 1,5 cm,
poudarjena črka veliki V (v sredini se vije
kača) 1,5 cm × 1 cm, iz katere izhaja z manjšimi nepoudarjenimi črkami napis ETERINARSKA POSTAJA in pod tem s poudarjenimi črkami večje črke KOČEVJE in pod tem
napisom je z malimi tiskanimi črkami Roška
cesta 4, Kočevje d.o.o., Ob-1367/09
Zafošnik Marko, Sp. Nova vas 7a,
Slovenska Bistrica, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za izobrazbo zobotehnik, izdal Zdravstveni dom v Celju.
gnl‑302614
Zidar Karmen, Komenskega ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20201388,
Pravne fakultete v Ljubljani. gnt‑302627
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