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Javni razpisi

Št. 009/09

Ob-1636/09
Obvestilo

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska c. 22, Ljubljana,
objavlja zaprtje javnega razpisa »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
38 z dne 18. 4. 2008.
Javni razpis »Neposredne spodbude
za skupne razvojno-investicijske projekte –
projekti 2008«, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 18. 4. 2008, se zaradi porabe sredstev zapre.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Ob-1658/09
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
za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2008/2009, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 80, dne 8. 8. 2008
(Ob-6943/08). Rok za zbiranje prijav se podaljša do 31. 7. 2009 oziroma do podelitve
sredstev v vrednosti 250.000,00 EUR. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene in v veljavi.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 430-680/2008
Ob-1589/09
Na podlagi Zakona o varnosti cestnega
prometa, ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št.
56/08 in 57/08 – ZLDUVCP) in Pravilnika o
pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje
in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj
za izvajanje programov (Uradni list RS, št.
70/07), objavljamo obvestilo o razpisu za
zbiranje ponudb z vsebino:

1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel.
01/428-40-54, faks 01/428-57-91, e‑pošta:
jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.
mnz.gov.si.
3. Vrsta in opis predmeta razpisa:
Podelitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja za izvajalce programa
vadbe varne vožnje in skupinske delavnice
o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa pri dodatnem usposabljanju voznika
začetnika ter za izvajanje programa rednega izpopolnjevanja znanja in organiziranje
opravljanja preizkusa znanja, za čas 5 let,
in sicer:
a) usposabljanje kandidatov za izvajanje
programa vadbe varne vožnje pri dodatnem
usposabljanju voznika začetnika, z vozili kategorij A in B (v nadaljnjem besedilu: trener
varne vožnje) za opravljanje izpita pred komisijo, ki jo imenuje ministrica za notranje
zadeve,
b) usposabljanje kandidatov za izvajanje programa v skupinskih delavnicah o
varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa pri dodatnem usposabljanju voznika
začetnika (v nadaljnjem besedilu: izvajalec
skupinske delavnice) za opravljanje izpita
pred komisijo, ki jo imenuje ministrica za
notranje zadeve,
c) izvedba rednih izpopolnjevanj znanja
trenerjev varne vožnje kategorij A in B ter
izvajalcev skupinske delavnice,
d) organiziranje izvedbe izpitov za trenerje varne vožnje in izvajalce skupinske
delavnice.
Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: predmet razpisa se
mora izvajati na lokaciji, ki jo navede
ponudnik v ponudbi. V primeru, da bo
predmet razpisa potekal na več lokacijah, mora ponudnik v ponudbi navesti vse
lokacije.
5. Razdelitev na sklope: ne.
6. Variante so dopustne: ne.
7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek:
Naročnik bo podelil pooblastila vsem
ponudnikom, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, in sicer predvidoma v roku 30

dni od dokončnosti izdanega sklepa o podelitvi pooblastil.
Pooblastilo se podeljuje za obdobje petih let.
8. Obvezni depoziti in jamstva (če je to
potrebno): /
9. Glavni pogoji financiranja in plačilna
ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.
10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov – izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov – izvajalcev
v ponudbi predložiti Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr.
pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo
izbrani na razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi razpisa mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov – izvajalcev za izvedbo
naročila in poslovodečega ponudnika – izvajalca. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Natančnejša določila so podana v razpisni
dokumentaciji.
11. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za izbiro: /
13. Rok za sprejemanje ponudb (datum,
čas, naslov za predložitev ponudbe):
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo
naročnik prejme do dne 9. 3. 2009, najkasneje do 15. ure.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete ponudbe bo
strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.
14. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 90 dni od roka za predložitev
ponudbe.
15. Pogoji odpiranja ponudb (datum, čas,
kraj odpiranja ponudb):
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 3.
2009 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
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16. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je brezplačno
dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve
razpisne dokumentacije) bo objavljena na
zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika.
Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.
gov.si/, podmapa: javna naročila, in sicer
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 26. 2. 2009.
Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po
elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si ali
po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodat
ne informacije – Razpis za zbiranje ponudb
za podelitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja, rednega izpopolnjevanja
znanja in organiziranje izvedbe izpitov s področja varne vožnje in varnosti cestnega
prometa, št. 430-680/2008«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
17. Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 2. 2009.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-9/2009/2
Ob-1573/09
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
ZRRD-UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07) in
Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006),
Uredbo Komisije (ES), št. 800/2008, z dne
6. avgusta 2008 in pogodbe CORNET med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in Evropsko komisijo št. 016229,
objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
javni razpis
za mednarodne raziskovalne projekte
industrijskih združenj – CORNET št. 7
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za
svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska
združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med
vse člane.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v
okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj
z ostalimi vključenimi partnerji v projektu
CORNET (COllective Research NETwor-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
king) izvaja ministrstvo usklajevanje politik
spodbujanja tehnološkega razvoja. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom »7. skupni
razpis CORNET za mednarodne predloge
kolektivnih raziskovalnih projektov« (v izvirniku: »7th Joint CORNET Call for Transnational Collective Research Project Proposals«), objavljen 22. 1. 2009 na spletnem
naslovu: www.cornet-era.net, z rokom za
prijavo 30. 4. 2008 do 24. ure.
Vse točke razpisa so natančneje opredeljene in opisane v razpisni dokumentaciji,
ki je objavljena na spletnem naslovu www.
mvzt.gov.si (javni razpisi).
3. Pogoji sodelovanja in merila za izbor
projektov
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa
slovenska industrijska združenja (definicija
industrijskega združenja in vse ostale točke
objave tega javnega razpisa so natančneje
obrazložene v razpisni dokumentaciji) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– niso za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih
virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila
s področja državnih pomoči,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države,
– ki imajo vsaj tri člane (člani združenja
so lahko samo slovenska podjetja),
– so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na mednarodni razpis,
– so za potrebe izvajanja tega projekta
ustanovila odbor uporabnikov MSP,
– prijavijo projekt, ki časovno ni daljši
od dveh let.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi
tehnološki centri, ki morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi dodatne
pogoje, ki so natančneje obrazloženi v 3.
točki razpisne dokumentacije.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi
neformalna združenja podjetij. Prijavitelji so
lahko tudi aktivne tehnološke platforme in
tehnološke mreže. Dodatni pogoji za neformalna združenja podjetij so navedeni v 3.
točki razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora, v skladu z mednarodnim
razpisom raziskovalni projekt sestaviti vsaj
še z dvema sorodnima partnerjema (prav
tako industrijskima združenjema oziroma
mednarodno »association«) iz evropskih držav ali regij, članic konzorcija CORNET, ki
sodelujejo na mednarodnem javnem razpisu
(glej točko 4 »Project consortium« dokumenta »Guidelines for Consortia Intending
to Submit a proposal in the 7th Joint CORNET Call for Collective Research Project
Proposals.« (v nadaljevanju: Guidelines),
objavljenega na zgoraj navedenem naslovu). Projekt se za primeren smatra le, če ga
podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah ali regijah partnericah.
Merila za ocenjevanje in izbor projektov
so določena na mednarodni ravni in enotna

za vse prijavitelje. Ministrstvo nacionalnega ocenjevanja ne bo izvajalo. Prijavljene
projekte bodo ocenjevali mednarodni ocenjevalci, v skladu z enotnimi mednarodnimi
ocenjevalnimi merili. Ministrstvo postopka
ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi ne odgovarja. Mednarodna ocenjevalna merila, z
navodili za ocenjevanje so dostopna www.
mvzt.gov.si (javni razpisi).
4. Prijava projekta
Če slovenski prijavitelj na javnem razpisu
nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati projekt upravnemu
odboru CORNET, v skladu z mednarodnim
razpisom in tudi ministrstvu, v skladu s tem
javnim razpisom.
Če slovenski prijavitelj nastopa kot narodni prijavitelj, mora poskrbeti le za dostavo
vloge na ministrstvo po določilih tega javnega razpisa in na način, opisan v Guidelines.
Koordinator ali narodni prijavitelj mora
na ministrstvo predložiti dva izvoda popolne vloge.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5.
točki razpisne dokumentacije.
6. Odpiranje in pregled vlog
Na odpiranju komisija ministrstva, v
skladu s četrtim odstavkom 222. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna najprej pregleda prispele kuverte
in izloči tiste, ki niso pravilno izpolnjene in
označene ter tiste, ki niso bile dostavljene
v roku.
Na odpiranju bo komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost).
Vloga je popolna, če je izdelana v dveh
izvodih (originalu in kopiji) in če vsebuje v
celoti izpolnjene v 11. točki Razpisne dokumentacije navedene obrazce.
Komisija bo v tem delu preverila tudi,
ali je koordinator projekta (ne glede na to
ali je prijavitelj na nacionalni razpis koordinator projekta ali samo narodni prijavitelj)
poslal pravočasno in ustrezno prijavo (elektronsko kopijo dokumentov) preko spletne strani http://www.cornet-era.net/index.
php?seite=proposal_submission&navigatio
n=4861&kanal=html.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo
v določenem roku, ki ne sme biti daljši od 15
dni. Kolikor koordinator projekta ni posredoval ustrezne mednarodne prijave to ne more
biti predmet dopolnitve.
7. Pregled izpolnjevanja pogojev in mednarodno ocenjevanje vlog
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v
osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo pogoje v
skladu z določbami tega in mednarodnega
javnega razpisa, se uvrstijo v mednarodno
ocenjevanje. Kolikor se v nadaljevanju ugotovi, da kateri od prijaviteljev na razpis ne
izpolnjuje kateregakoli pogoja ali da je prijavitelj v vlogi navajal napačne podatke se
vlogo zavrne, ne glede na oceno mednarodnih ocenjevalcev.
1. faza
Pri formalno popolnih vlogah, strokovna
komisija ministrstva v skladu z mednarodnim in nacionalnim razpisom pregleda iz-
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polnjevanje nacionalnih pogojev. Strokovna
komisija ministrstva pregleda tudi finančno
stanje prijavitelja in o tem izdela mnenje
(Cover note; oblika mnenja je dostopna
www.mvzt.gov.si (javni razpisi) ministrstva
o prijavljenem projektu, ki se posreduje članom Komisije za vrednotenje (IEP). Mnenje
se ne nanaša na vsebino projekta ampak le
na finančno stanje prijavitelja in izpolnjevanje nacionalnih pogojev.
2. faza
Dva zunanja, neodvisna ocenjevalca bosta ocenila vsak projekt, po vnaprej, v mednarodnem razpisu določenih ocenjevalnih
merilih, ki so razdeljeni v 6 sklopov. Ocenjevalna merila so objavljena na spletnih straneh ministrstva. Ocene obeh ocenjevalcev
se posredujeta članom Komisije za vrednotenje (IEP).
3. faza
Na podlagi prijavnega obrazca, osnutka
konzorcijske pogodbe, ocen zunanjih ocenjevalcev in mnenja ministrstva (Cover note)
bo Komisija za vrednotenje (IEP) oblikovala
skupni predlog sofinanciranja.
Podrobnejši opis ocenjevanja vlog je naveden v 7. točki razpisne dokumentacije in
v 8. točki Guidelines.
8. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov CORNET
je na proračunski postavki 5686 (Razvojni projekti in infrastruktura), konto 4102, v
letu 2009 namenjenih 250.000,00 EUR in
v letu 2010 250.000,00 EUR, o čemer bo s
prejemnikom sredstev, kolikor do trenutka
podpisa pogodbe proračun za leto 2010 še
ne bo sprejet, sklenjen aneks k pogodbi.
Projekt bo lahko prejel sredstva največ do
višine, zaprošene v vlogi. Trajanje projekta
je največ dve leti.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se ne bo zaključilo v koledarskem letu 2010, se bodo določila glede
na razpoložljiva sredstva proračuna za leto
2011, s posebnim aneksom k pogodbi.
9. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, bo ministrstvo podprlo izmed projektov iz skupnega
predloga sofinanciranja, ki ga bo oblikovala
Komisija za vrednotenje (IEP), toliko najvišje
uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev (na mednarodni in nacionalni
ravni).
Podrobnejši opis izdelave predloga sofinanciranja je opisan v 9. točki razpisne
dokumentacije.
10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2009, 2010, 2011.
11. Sestava vloge: prijavitelj (koordinator
ali narodni prijavitelj) sestavi popolno vlogo
v dveh izvodih, po navodilih iz 11. točke razpisne dokumentacije.
12. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na nacionalni del razpisa je 30. 4. 2009 do 12. ure. Vloga mora
do tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis CORNET«, ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka
roka (torej 30. 4. 2009 do 12. ure).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.

Vloge na mednarodni del razpisa morajo
biti oddane do 30. 4. 2009 do 24. ure, preko
spletne strani http://www.cornet-era.net/index.php?seite=proposal_submission&navi
gation=4861&kanal=html.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
ne bodo obravnavane in bodo zavržene.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo preko spletne strani, http://www.cornet-era.net/index.php?seite=proposal_sub
mission&navigation=4861&kanal=html, do
izteka roka (torej 30. 4. 2009 do 24. ure).
Mednarodna komisija se zaradi morebitnih tehničnih zapletov lahko odloči, da kot
pravočasno upošteva tudi vlogo ali vloge,
ki bodo prispele po roku za oddajo vloge.
Ministrstvo o upravičenosti tega ne bo presojalo, o tem bo odločala izključno mednarodna komisija.
13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog na nacionalni del razpisa je javno in bo
potekalo v prostorih Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, na naslovu
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in sicer 5. 5.
2009 ob 13. uri. Kolikor komisija na ta dan
ne bi bila sklepčna zaradi odsotnosti članov
komisije in bo to znano pravočasno, bo nov
datum objavljen na spletnih straneh ministrstva, in sicer najkasneje 30. 4. 2009, torej na
dan oddaje vlog.
14. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od dokončne odločitve mednarodne komisije.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo
dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu CORNET in posebej
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih
na www.cornet-era.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po
elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin,
e-pošta: urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 36/09
Ob-1587/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
– Zvet-1 (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 –
ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US
in 93/05 – ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe,
ki se ne financirajo iz proračuna RS
na velikih govedorejskih, prašičerejskih
in perutninskih obratih (farmah)
in reprodukcije z osemenjevanjem
domačih živali na velikih govedorejskih
in prašičerejskih obratih na območju
Republike Slovenije
Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije
(VURS), Parmova 53, Ljubljana.
Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesije za opravljanje naslednjih dejav-
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nosti javne veterinarske službe, ki se ne
financirajo iz proračuna RS in reprodukcije
z osemenjevanjem domačih živali:
Izvajanje dejavnosti iz 51. člena
(ZVet -1), to je za:
A) za govedorejski obrat:
– označevanje goveda ter vodenje registra goveda v skladu s predpisi,
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih
bolezni ter poškodb in kirurški posegi na
govedu,
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni goveda,
– skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in
odpravljanje jalovosti in osemenjevanja govedi,
B) za prašičerejski obrat:
– označevanje prašičev ter vodenje registra prašičev v skladu s predpisi,
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih
bolezni ter poškodb in kirurški posegi na
prašičih,
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni prašičev,
– skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje
in odpravljanje jalovosti in osemenjevanja
prašičev,
C) za perutninski obrat:
– vodenje registra,
– izvajanje ukrepov za preprečevanje,
odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni
perutnine,
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni pri
perutnini.
1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in koncesionarjem.
2. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veterinarske organizacije za veterinarsko ambulanto, ki opravlja dejavnost
javne veterinarske službe v živinorejskih
obratih,
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi
(potrjen obrazec M-2),
– za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarske pomočnike pa potrdilo o
končani izobrazbi,
– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega
registra za veterinarske organizacije, ki so
organizirane po zakonu o gospodarskih
družbah oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za veterinarske organizacije,
ki so organizirane kot samostojni podjetniki
oziroma samostojni veterinarji, ki ne smeta
biti starejša od 15 dni,
– v primeru prijave tudi za opravljanje
osemenjevanja goveda še:
– šifre osemenjevalcev,
– pogodbo (ali pogodbe) z osemenjevalnim centrom glede načina dobave semena,
– v primeru prijave tudi za opravljanje
osemenjevanja prašičev pa še:
– šifre osemenjevalcev,
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– pogodbo (ali pogodbe) z osemenjevalnim centrom glede načina dobave semena, ali izjavo, da se pri osemenjevanju
svinj uporablja seme samcev, ki je pridobljeno znotraj istega gospodarstva, iz katerega izhajajo svinje, ki so predmet take
osemenitve.
3. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za
veterinarske organizacije in imajo odločbo
o verifikaciji za veterinarsko ambulanto, ki
opravlja dejavnost javne veterinarske službe v živinorejskih obratih, in ki še nimajo
dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki so predmet tega javnega razpisa in reprodukcije z
osemenjevanjem domačih živali na velikih
govedorejskih in prašičerejskih obratih. Na
javni razpis se lahko prijavijo tudi tiste veterinarske organizacije, ki že imajo sklenjene
koncesijske pogodbe in jim bo v letih 2009,
ali 2010 potekla koncesija za dejavnosti, ki
so predmet tega javnega razpisa, te pa se
prijavijo najpozneje dva meseca pred prenehanjem koncesijskih pogodb.
Za dejavnost osemenjevanja govedi ali
prašičev mora veterinarska organizacija zagotavljati osemenjevanje najmanj 360 dni v
letu, imeti pa mora tudi opremo za osemenjevanje in evidenčne obrazce.
4. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – odprt javni razpis
– koncesija za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe v živinorejskih obratih«,
s pripisom »tudi osemenjevanje«, če se bo
prijavil na razpis tudi za osemenjevanje goveda ali prašičev, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Parmova 53,
1000 Ljubljana.
6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog
prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa,
ki bodo prispele do vključno 3. 3. 2009, bo
5. 3. 2009 ob 9.30, v prostorih VURS, Ljub
ljana, Parmova 53.
Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo
vloge prispele na naslov iz 5. točke tega
razpisa do vključno 20. dne v preteklem
mesecu. Prijave prejete po 20. dnevu v preteklem mesecu bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji,
razen za prvo odpiranje, bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred odpiranjem vlog
prispelih na javni razpis.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
8. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-00, vsak dan od 9.
do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 430-2/2009/5
Ob-1609/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ZSPDPO in 109/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08, 58/08 – ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D),
31. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07-popr.), 15/08 –
Odl. US in 64/08), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
(Uradni list RS, št. 22/01, 35/06 in 75/08)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov za
študijsko leto 2009/2010
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2009/2010 (v nadaljevanju: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih
pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov
posameznikov, registriranih za dejavnost
študentskih domov (v nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo
študente v skladu z določili Pravilnika o
subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06 in 75/08) in ki
jim bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje
študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
zaradi celostnega reševanja problematike
bivanja študentov ter upoštevajoč izvajanje
Projekta prenove študentskih bivalnih zmogljivosti preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne
zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri
pristojnem organu registrirani za dejavnost
študentskih domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave
po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in
čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki
ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več postelj.
IV. Vsebina in priprava vloge:
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjena obrazca:
– prijavni obrazec MVZT-ŠD2009/1;
– prijavni obrazec MVZT-ŠD2009/2 in

– naslednji obvezni prilogi:
– dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da imajo na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo
stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki jim
omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini;
– pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev.
b) Na prijavnem obrazcu MVZTŠD2009/1 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih
zmogljivostih z natančnim številom postelj.
c) Na prijavnem obrazcu MVZTŠD2009/2 prijavitelj navede natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičenih do subvencije,
in sicer posebej za tiste, ki bodo prvič bivali
v domu, in tiste, ki bodo bivanje v njem
podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v domu (če se cene glede na sobe
razlikujejo, je potrebno navesti podatke za
vsako skupino sob posebej in povprečno
ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih)
in elemente, iz katerih je sestavljena.
d) Obenem mora prijavitelj s podpisom
in žigosanjem izjave na prijavnem obrazcu
MVZT-ŠD2009/2 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih domov oziroma da proti njemu ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov.
Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji
in merili, navedenimi v tem javnem razpisu
in pripadajoči razpisni dokumentaciji ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v
vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse
priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo
z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so
vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v
državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni
razpis ali na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe spremenijo tako, da
se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno
spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
f) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi
pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem
obrazcu MVZT-ŠD2009/2 tudi soglasje k preverjanju namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe
sredstev kadarkoli zahteva od izbranega
prijavitelja vpogled v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej
zahtevi ugoditi. V primeru, ko ministrstvo
ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko
porabo sredstev, je izbrani prijavitelj dolžan ministrstvu povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonitimi obrestmi vred,
računano od dneva nakazila takih nenamensko porabljenih sredstev, obenem pa
tudi odgovarja ministrstvu za vso nastalo
materialno in moralno škodo.
V. Merila za izbiro
Pri obravnavanju vlog bo ocenjena vloga
kot celota. Ocena strokovne komisije bo, v
primeru ponudb, ki bi kot celota presegale

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razpisana okvirna sredstva, temeljila na naslednjih merilih:
1. večje število ponujenih postelj;
2. manjša oddaljenost namestitve od najbližjega javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda.
VI. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v
zasebnih študentskih domovih v študijskem
letu 2009/2010, je 422.400,00 EUR.
VII. Dodeljevanje subvencij: subvencija
za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja,
se bo začela izplačevati potem, ko bo z
njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks k pogodbi
in bo na seznamu, ki ga bodo v skladu z
32. členom Pravilnika o subvencioniranju
bivanja študentov ministrstvu pošiljale pisarne za študentske domove. Subvencije
se bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med
ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
VIII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za
oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke 26. 2. 2009 do 15. ure, v glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za
izbiro študentskih domov za študijsko leto
2009/2010« ter z navedbo polnega naziva
in naslova pošiljatelja. Kot pravočasne se
štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do
izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za vodenje
postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministra. Odpiranje vlog bo
2. 3. 2009 ob 10. uri, na sedežu ministrstva,
Kotnikova 38, sejna soba/3. nadstropje.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog sprejel sklep o izbiri
zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo
pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje
študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom
o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
XI. Razpisna dokumentacija: prijavna
obrazca in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko
Javni razpisi.
XII. Dodatne informacije in obveščanje:
vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega
razpisa dobijo tudi na elektronskem naslovu: marija.bergant@gov.si oziroma pri Mariji

Bergant, na tel. 01/478-46-05, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-1638/09
Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v
znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 93/05) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za
izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/06,
51/08), Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje objavlja
javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje, ki jih podeljuje
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje v letu
2009
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor), Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena Zakona o
nagradah in priznanjih za izjemne dosežke
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 93/05 v nadaljevanju:
Zakon) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v
znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/06, 51/08 v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike Slovenije
in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2009.
3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih
pogojev
Predmet razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Priznanje
ambasador oziroma ambasadorka znanosti
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ambasador znanosti Republike Slovenije) in
Puhovo priznanje.
I. Zoisova nagrada
Zoisova nagrada se podeljuje za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma
raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno
uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi
dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo
pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali
delavci organizacij s sedežem v Sloveniji.
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Zoisova nagrada za življenjsko delo se
lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim
raziskovalnim delom bistveno prispeval k
razvoju znanosti. Za to nagrado je lahko
predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65
let starosti.
Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti se upoštevajo dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih
pred predlaganjem (od vključno leta 2002
do vključno 2008).
II. Zoisovo priznanje
Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s
svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju
znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli posamezniku in skupini
za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji
ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo
priznanje se upoštevajo dela, ki so bila
objavljena v zadnjih sedmih letih pred
predlaganjem (od vključno leta 2002 do
vključno 2008).
III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije
Za pomembne dosežke na področju
raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali
v tujini, se podeljuje priznanje ambasador
oziroma ambasadorka znanosti Republike
Slovenije.
IV. Puhovo priznanje
Za pomembne dosežke na področju
razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo
priznanje za izume, razvojne dosežke in
uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju
novosti v gospodarsko prakso.
4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad
oziroma priznanj
Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoisove nagrade ali Zoisovega priznanja:
– vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so
pomemben prispevek k znanosti,
– napisana morajo biti na način, ki ustrezajo znanstvenim delom,
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini,
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na
svojem področju pri nas in v svetu,
b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek k
svetovni zakladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije so:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo
v tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
– aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih.
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Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja
za dosežke, ki se nagrajujejo so:
– izstopati morajo po tehniški odličnosti,
– povečevati morajo konkurenčnost in
dodano vrednost proizvodov,
– odpirati morajo nove trge,
– omogočati morajo odpiranje delovnih
mest in gospodarskih družb.
Zakon v 6. členu določa, da se vsako leto
lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in
največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu
se lahko podeli največ ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti
in eno Zoisovo priznanje.
Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako
leto lahko podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in
največ tri Puhova priznanja. Priznanji se
posamezniku oziroma posameznici lahko
podelita samo enkrat.
Vloga za nagrado ali priznanje ne sme
vključevati del, ki so bila deloma ali v celoti
že predmet prejšnjih nagrad ali priznanj.
V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da upoštevaje predpisane
kriterije ni možno podeliti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, če so
izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto
priznanja, določi ustrezno vrsto priznanja.
5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje
Nagrade in priznanja se podeljuje za leto
2009.
Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja ambasador oziroma ambasadorka
znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena novembra 2009.
6. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade in priznanja
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen prijavni obrazec Obr.: NP01/2009,
– dela, ki so predlagana za nagrado,
– strokovna utemeljitev vloge,
– bibliografija kandidata (za zahtevano
obdobje),
– biografija kandidata, če je predlagan za
nagrado za življenjsko delo,
– zgoščenka (CD oziroma DVD) z vlogo, ki vsebuje vse sestavine kot vloga v
pisni obliki, razen del, ki so predlagana za
nagrado,
– podpisana Izjava o istovetnosti pisne
vloge ter elektronske oblike vloge na zgoščenki.
Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva strokovnjaka s področja, na katerega sodi predlagano delo za nagrado oziroma priznanje.
Pisna vloga mora biti vložena v dveh
izvodih (vključno z vso ustrezno dokumentacijo in deli).
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od ponedeljka do petka od 9. do 15.30 (v petek
do 14.30), v vložišču Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, Ljubljana, ali na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (http://www.mvzt.gov.si/) pod »Javni
razpisi«.
7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za nagrade in priznanja: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo priznanje
odloča o izboru kandidatov za nagrade in
priznanja ter določi denarno višino nagrad in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
priznanj glede na s proračunom Republike
Slovenije zagotovljena sredstva. Odločitev
Odbora o izboru kandidata je dokončna.
8. Datum odpiranja vlog s predlogi za
kandidate za nagrade in priznanja
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge bo odprla Komisija za odpiranje predlogov, dne 5. 5. 2009 ob 13. uri, v prostorih
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
predlagatelju. Po svečani podelitvi nagrad
in priznanj bodo vloge vrnjene predlagateljem.
9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, dr. Bojanu Jenku, in sicer na
elektronskem naslovu: bojan.jenko@gov.si
in tel. 01/478-46-33.
10. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja
ambasador znanosti Republike Slovenije
in Puhova priznanja je potrebno poslati po
pošti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
Ljubljana ali osebno oddati na vložišče ministrstva, najkasneje do 24. 4. 2009, v dveh
pisnih izvodih z vso zahtevano dokumentacijo ter enkrat v elektronski obliki (na CD
oziroma DVD).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan
določen v razpisu za predložitev vlog ali
oddana osebno na vložišče ministrstva do
14. ure tega dne.
Pisno vlogo je potrebno oddati v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – predlog za
Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj
– predlog za Priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije« ali »Ne odpiraj – pred
log za Puhovo priznanje« ter z navedbo
pošiljatelja.
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje
Ob-1639/09
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo na podlagi statuta društva in v skladu
s pravilnikom, objavljenim na spletni strani
društva objavlja
razpis
za nagrado, priznanje in častno
priznanje Izidorja Cankarja
za življenjsko delo in za izjemne raziskovalne dosežke ter za posebne zasluge na
področju umetnostne zgodovine in drugih z
umetnostno zgodovino sorodnih ved.
Kandidate lahko predlagajo strokovne
organizacije ter posamezniki s področja
umetnostne zgodovine. Pisne predloge s
podatki naj predlagatelji pošljejo najkasneje
do 16. marca 2009 na naslov: Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo, c/o Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska
fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2,
SI-1000 Ljubljana.
Slovensko umetnostnozgodovinsko
društvo

Ob-1659/09
Javni razpis
za sofinanciranje zagona podjetij
v tehnoloških parkih in inkubatorjih P2
v letu 2009
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo s pogodbo št. SPS-096064-PF.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis
na podlagi Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07),
Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07
in 43/08), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za
leto 2009 (47602-37/2008/4 z dne 18. 12.
2008), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Sprememb in dopolnitev
splošnih pogojev poslovanja Sklada (6. 5.
2008), Dopolnjenega programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (Sklep Vlade
RS številka 31001-1/2007/13 z dne 15. 11.
2007, spremembe in dopolnitve: Sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/17 z dne 3. 7.
2008), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 –
de minimis« (št. priglasitve M002-57153342007/I), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), ter
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/200758/08 – ZZdrS-E in
109/08 – ZJF-D – v nadaljevanju: ZIPRS
0809).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so subvencije za
podjetja v subjektih inovativnega okolja
(tehnološki parki, podjetniški inkubatorji
in univerzitetni inkubatorji) (v nadaljevanju: subjekti), ki jih razpisuje Slovenski
podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad)
v letu 2009.
Subvencije so namenjene inovativnim
podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje,
ki razvija proizvode, procese in storitve ter
se na inovativen način odziva na zahteve
trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno tehnološko podjetje
je podjetje, za katerega je značilna visoka
vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih,
potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno
znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na
zaposlenega in nastop v globalni tržni niši.
Za potrebe tega razpisa so razdeljena v 3
ciljne skupine, in sicer:
– Ciljna skupina P2A/09. To so podjetja,
ki delujejo v subjektih inovativnega okolja in
prvič kandidirajo za sredstva prijavljenega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
projekta in še niso registrirana več kot 12
mesecev od dneva vložitve vloge, v razvojni
fazi pa imajo nov poslovni program. Podjetja imajo možnost pridobitve subvencije še
v naslednjih letih po prejemu subvencije; v
primeru, da bodo izpolnila zastavljene cilje
v poslovnem načrtu podjetja za tekočo leto
poslovanja.
– Ciljna skupina P2B/08. V to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila pozitivno mnenje Sklada in še nimajo končanega projekta
iz leta 2008 (P2A iz leta 2008).
– Ciljna skupina P2C/07. V to skupino sodijo podjetja, ki so pridobila pozitivno mnenje Sklada in še nimajo končanega projekta
iz leta 2007 (R1A iz leta 2007).
Skupna višina razpisanih subvencij v
okviru tega javnega razpisa je 2.000.000
EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo inkubiranci1,
ki so vključeni in izvajajo aktivnosti v subjektih inovativnega okolja (do oddaje zahtevka
morajo biti podjetja fizično prisotna v subjektih inovativnega okolja, kar dokažejo z najemno pogodbo), v razvojni fazi pa imajo nov
poslovni program. Pri ciljni skupinah P2B in
P2C, kjer gre za nadaljevanje razpisa P2/08
in R1/07, pa morajo imeti podjetja pridobljeno soglasje Sklada za nadaljnjo kandidaturo. Soglasje mora izkazovati pozitivno mnenje o upravičenosti kandidature na javnem
razpisu P2 (kot ciljna skupina P2B oziroma
P2C) v letu 2009 in status nezaključenega
projekta.
Med subjekte inovativnega okolja za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki
parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni
inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI
na podlagi Pravilnika o vodenju evidence
subjektov inovativnega okolja (Uradni list
RS, št. 25/08).
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju-upravičencu na podlagi pravila de
minimis ne sme presegati 200.000 EUR v
obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis ni možno združevanje
pomoči za posamezen projekt, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči.
Osnovni pogoji za pridobitev de minimis
pomoči
Na javni razpis se lahko prijavijo MSP iz
Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih
in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20. 5.
1
Inkubiranec je inovativno podjetje ali
posameznik kot nosilec poslovne zamisli,
ki je vpisan manj kot pet let v ustrezen register in je vključen v posamezen subjekt,
uporablja storitve in infrastrukturo subjekta
in z njim pogodbeno urejen odnos, ter hkrati
ni povezano podjetje s subjektom ali velikim
podjetjem v smislu predpisov, ki urejajo gospodarske družbe (ZGD).

2003, str. 36. Neuraden izvleček iz Priporočila Komisije 2003/361/ES v slovenskem
jeziku najdete na spletni strani http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=109, razen
tistih, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v
naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti
2008 (SKD-2008):
– šifra kategorije A – Kmetijstvo in lov,
gozdarstvo, ribištvo,
– šifra kategorije B05 – Pridobivanje premoga.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira za
subvencijska sredstva, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– za pridobitev subvencije se lahko prijavijo podjetja, ki dokažejo, da so vključena
v subjekte inovativnega okolja, ki so vpisani
v evidenco subjektov inovativnega okolja na
podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, in iz dejavnosti,
ki še ne ustvarjajo prihodkov na trgu ali so
na začetku poslovanja,
– podjetje bo moralo do 31. 7. 2009 imeti vsaj enega redno zaposlenega za polni
delovni čas (nosilec dejavnosti pri s.p. se
za potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena oseba),
– podjetje mora v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za naslednje obdobje, ki
je opredeljeno,
– iz poslovnega načrta mora izhajati, da
bo podjetje imelo zagotovljeno poslovanje
z dobičkom po uvedbi novega poslovnega
programa v poslovni proces,
– razvoj tehnologije poteka v podjetju
v fazah, od ideje in raziskav do uporabe v
poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju,
– nakup oziroma prenos dejavnosti od
drugega podjetja za izvedbo tega projekta
ni dovoljen,
– rezultat razvoja novega projekta mora
biti izdelan prototip ali tehnološka mapa, z
realno napovedjo trženja programa (kot so:
pisma o nameri oziroma pogodbe s strateškimi partnerji, investitorji in dobavitelji,
izdelane morajo biti prodajne poti in poslovni
načrt).
Sklad preveri vlogo, dokazila in skladnost stroškov razvoja novega projekta z
navedbami iz poslovnega načrta. Sklad
opravi kontrolni pregled pri upravičencu glede izpolnjevanja poslovnega načrta, ter na
podlagi kontrolnega pregleda izda mnenje
o možnosti nadaljevanja subvencije za prvo
in drugo leto.
Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi bila
pomoč neposredno povezana z izvozno
dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s
prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega.
Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
– ki so v preteklem obdobju 3 let (2006–
2008), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančne obveznosti do Sklada,
– ki so oddala vlogo na javni razpis P2
– Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih in inkubiranih podjetij v subjektih inovativnega okolja kot ciljna skupina P2A/08,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18/08
z dne 22. 2. 2008,
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– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki so v težavah2,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS,
– ki so v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– podjetja, katerih soustanovitelj ali ustanovitelj je subjekt inovativnega okolja (tehnološki park, podjetniški inkubator ali univerzitetni inkubator).
4.2. Pogoji za dodelitev subvencije
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in
pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije projekta z leasingom ni dovoljeno.
Višina sofinanciranja:
– sredstva se razdeljujejo preko javnih
razpisov,
– maksimalna višina subvencije za ciljni
skupini P2A in P2B je 30.000 EUR na podjetje in za ciljno skupino P2C 10.000 EUR
na podjetje.
Upravičenec za odobrene upravičene
stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih
javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta iz
različnih javnih virov, lahko Sklad prekine
izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe
ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči
sodelovanje na javnih razpisih Sklada za
obdobje 5 let.
Projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti realiziran v Republiki Sloveniji;
– predmet projekta je dovoljeno kupiti
le od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja
oseba ne sme biti povezana s podjetjem –
upravičencem.
Sklad bo posameznemu podjetju sofinanciral največ en projekt.
5. merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
nameni javnega razpisa, bo ocenila komisija
za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih
meril:
A) Kvantitativna merila
Zap.
št.

Naziv skupine

Maksimalno
število točk

1.

Inovativnost

40

2.

Razvoj tehnologije
v podjetju

30

3.

Tržna naravnanost

30

Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb; kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci.
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Vloga, ki je prejela 50 ali več točk od 100
možnih, po kvantitativnih merilih preide v
kvalitativno analizo. V primeru, da je projekt
prejel manj kot 50 točk, takoj pridobi negativno mnenje in ne more pridobiti neposredne subvencije.
B) Kvalitativna analiza
Zap.
št.

Naziv skupine

1.

Ekonomska
upravičenost
projekta glede na
situacijo na trgu

2.

Ocena realnosti
časovne izvedbe
projekta v treh letih

3.

Ocena uspešnega
zaključka projekta
glede na vložena
in razpoložljiva
finančna sredstva

4.

Ugotovitve po
poslovnem načrtu
podjetja (samostojna
priloga)

Mnenje

Pozitivno

DA/NE
oziroma
SMER

Negativno

Na podlagi kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
V primeru, da je projekt prejel negativno
mnenje, ne more pridobiti neposredne subvencije.
Komisija za dodelitev sredstev pripravi
predlog upravičencev sredstev za vse popolne in ustrezne vloge in ga poda Upravi
Sklada za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi oziroma sklepa o ne odobritvi
subvencije. Na podlagi sklepa o odobritvi
sredstev prejme podjetje pomoč Sklada
skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko
4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev ter točko 7. Upravičeni stroški začetne
investicije tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk – prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo
prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri
merilu inovativnost, nato razvoj tehnologije v
podjetju, nato tržna naravnanost.
Za ciljno skupino P2B/08 in P2C/07
Podjetja iz ciljnih skupin P2B/08 in
P2C/07 se ponovno ne točkujejo po kvantitavnih in kvalitativnih merilih. Zadostuje
mnenje Sklada o realizaciji ciljev in izpolnjevanju pogojev za nadaljnjo kandidaturo
za leto 2009 (status mnenja o realizaciji
projekta: pozitivno; stanje projekta: nezaključen projekt).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis: okvirna višina nepovratnih
sredstev v letu 2009 po tem razpisu znaša
2.000.000 EUR.
7. Upravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški so stroški:
– stroški izdelave poslovnega načrta za
ciljno skupino P2A (za novi poslovni pro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gram, vendar največ 1.500 EUR); poslovni
načrt, ki je izdelan na osnovi pripomočkov
Sklada ni upravičen strošek,
– plače zaposlenih v podjetju, ki delajo
na razvoju, maks. priznani strošek plače je
bruto 1.600 EUR na mesec na zaposlenega,
ki dela na razvoju. Podjetja upravičen strošek plač dokazujejo s plačilno listo, Sklad
ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske
pogodbe, honorarje idr.). Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov
(samostojni podjetniki kot nosilci dejavnosti
niso upravičeni do povračila stroškov plač,
saj si ne izplačujejo plače),
– stroški promocije (za ciljno skupino
P2A največ 5.000,00 EUR),
– stroški najema opreme za realizacijo
novega poslovnega programa,
– stroški najema poslovnih prostorov. Za
kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maks. 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih) in
maks. 3 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih
inkubatorjih) in se izplača na osnovi podatkov iz najemne pogodbe, obratovalni niso
stroški niso upravičeni strošek,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega
programa,
– stroški patentnih in ostalih zaščit,
– materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom,
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda prijavljenega projekta,
– nematerialne investicije v povezavi z
novim poslovnim programom (nematerialne
investicije zajemajo pridobivanje posebnih
certifikatov in standardov, zaščito lastnih
oziroma nakup patentov, nakup licenc,
know-howa ali nepatentiranega tehničnega
znanja).
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestno prevoznih sredstev.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva
Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške projekta nastale od 1. 11.
2008 do 31. 7. 2009.
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 3. 8. 2009. Pri
zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z opisom izvedbe projekta,
– seznam računov za upravičene stroške
projekta,
– vse izvode originalnih računov za celotno vrednost projekta, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila-dokazila o plačilu računov z
razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega
računa,
– potrdilo, da je podjetje fizično prisotno
v subjekti inovativnega okolja,
– dokazilo o realizaciji dodatnih zaposlitev – izpis števila zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali fotokopije obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
9. Razmerje med EU sredstvi in slovenskimi sredstvi
Sredstva bremenijo proračunsko postavko:
– 6064 – Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva.

Sredstva prispeva Republika Slovenija v
100% deležu.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih: delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 0%.
11. Roki za predložitev vlog
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa
do vključno 20. 3. 2009.
Rok za predložitev vlog je: 20. 3. 2009.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka.
V primeru neposredne predložitve vloge pa
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu
pošiljke.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
se kot prepozne zavržejo.
12. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se
bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev
vlog.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave
Sklada, dostavila vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja. Hkrati
bo upravičence pozvala k podpisu pogodbe
o sofinanciranju.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni
od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma
neodobritvi sofinanciranja je možno sprožiti
upravni spor na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
izbor projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v
pisarni št. 1, vsak delovni dan, med 9. in
14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-52, Marjana Šipek, 02/234-12-53,
Simon Böhm, 02/234-12-64, mag. Boštjan
Vidovič ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge:
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=226 obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in
elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča
elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega
lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom
in štampiljko ter ga predložite v vlogi. Pred

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le
tega potrditi!).
2. Poslovni načrt.
3. Seznam upravičenih stroškov
(obrazec 3) s priloženimi predračuni, ponudbami in obrazložitvijo izbora opreme in
ponudnika opreme. V obrazec morajo biti
zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe z neto vrednostmi (brez
DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec
3 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list
za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu
www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje
in končno izvedbo projekta.
4. Izpis števila vseh zaposlenih izdan
s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
5. Potrdilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti v tej instituciji.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V
primeru razlik med oddano natisnjeno obliko
in elektronsko obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatna pojasnila.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo in na
podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor,
– za P2A/09: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje podjetij v subjektih inovativnega
okolja – P2A/09«.
– za P2B/08: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje podjetij v subjektih inovativnega
okolja – P2B/08«.
– za P2C/07: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje podjetij v subjektih inovativnega
okolja – P2C/07«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat, med 9. in 15. uro.
Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo
Št. 330-2/2009
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), sprejetega Odloka o proračunu

Št.

Občine Brežice za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 121/08), Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Brežice za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07), objavlja Občina Brežice
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Brežice za leto 2009
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18,
8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Brežice (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2009, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2009 v okvirni višini 80.000 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po
pravilniku):

Višina
sredstev

1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo (9. člen
pravilnika)

70.000 EUR

2. Zagotavljanje tehnične
podpore
(11. člen pravilnika)

10.00 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke,
ki so navedene v tem razpisu v skladu z
Odlokom o proračunu Občine Brežice za
leto 2009.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Upravičenci do pomoči so mala in
srednje velika podjetja (MSP), kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1
ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Brežice.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v
težavah v smislu Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10.
2004, str. 2).
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja izveden v skladu z zakonom o
javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
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(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o
prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel
sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali evropskih).
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
70.000 EUR (PP 1340).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje in molžo,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo in gradnjo hlevov ter ureditev
izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi,...), sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče,
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalniki, okopalniki,...),
– stroški nakupa novega ali rabljenega
traktorja s štirikolesnim pogonom,
– nakup rabljenega ali novega kombajna
za spravilo žit,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči.
Upravičenci:
– mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj
1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo
na območju Občine Brežice.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
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– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile
izvedene na osnovi kredita ali leasinga,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
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Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 40% upravičenih stroškov.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
4.200 EUR in največ 20.100 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR (PP 1160).
Predmet podpore:
– je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– je izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, stroški izdaje
publikacij in najemnine,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve na področju kmetijstva za kmeto-

valce iz Občine Brežice in imajo sedež v
Občini Brežice,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine in imajo sedež v Občini Brežice.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
vključno ponedeljka, 2. 3. 2009, za namen: Tehnična pomoč
vključno petka, 29. 5. 2009, za namen:
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
na naslov: Občina Brežice, Oddelek za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, CPB 18, 8250 Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
– Ne odpiraj »JR – naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo«,
– Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge,
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot
neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev direktor občinske uprave.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V
obrazložitvi sklepa se opredli še namen ter
opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za
katera so sredstva namenjena, in sicer za
ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8
dni od prejema sklepa. Prepozno vložene
pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. O
pritožbi odloči župan, njegova odločitev je
dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun
upravičenca na podlagi zahtevka. Zahtevek
in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Brežice najkasneje do vključno 30. 10.
2009. Zahtevek mora vsebovati dokazila in
račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Računi morajo biti originalni
ali overjeni.
Računi za izvedene aktivnosti (ukrepi:
Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore) morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune z
datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 30. 10. 2009 komisija
ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250
Brežice.
Dodatne informacije posreduje Roman
Matjašič, tel. 07/49-91-516, e-mail: roman.
matjasic@brezice.si.
Občina Brežice
Ob-1606/09
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2007)
in Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz
proračuna Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 01/2008), objavlja Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektnih
aktivnosti, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2009.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala
mladinske projektne aktivnosti, ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem naslednje:
– zastopanje in uveljavljanje interesov
mladih;

– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko-politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za
mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno
povezovanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim.
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim
in se izvajajo kot projekti članic mladinskega
sveta lokalne skupnosti.
Sofinancirajo se tudi mladinske projektne
dejavnosti posameznikov, ki se partnersko
povezujejo s članicami mladinskega sveta
lokalne skupnosti.
V letu 2009 bo Mestna občina Velenje
še posebej spodbujala projekte, povezane
z obeležitvijo 50-letnice Velenja.
Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.
Mladina so vsi državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se izobražujejo
v Mestni občini Velenje ter so stari med 15
in 29 let.
Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter opremo za mladinsko dejavnost niso
predmet tega razpisa.
II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– članice Mladinskega sveta Velenje,
– posamezniki, ki se partnersko povezujejo s članicami Mladinskega sveta Velenje.
Informacija o članicah Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani
www.msv.si.
III. Razpisni rok: razpis se začne 13. 2.
2009 in se zaključi 16. 3. 2009.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 16. 3.
2009 (velja datum poštnega žiga) na naslov:
Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – mladinski projekti 2009«.
Vsak prijavitelj lahko prijavi le en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več
projektih.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in
ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2009 razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 18. 3.
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2009 ob 15.30, v sejni sobi št. 55, IV. nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju
prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira
na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: komisija bo za ocenjevanje prijav
uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) aktualnost projekta (poudarek na obeležitvi 50-letnice Velenja),
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za izvedbo javnega razpisa so v proračunu
zagotovljena sredstva v višini 10.300 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih
sredstev: dodeljena proračunska sredstva
za izbrane projekte morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009. Mestna občina
Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu
2009.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po
zaključku javnega razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Mestne občine
Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali
pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni
prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320
Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delovni dan na tel. 041/513-492 (Lotka
Škerlak) ali po elektronski pošti: lotka.skerlak@gmail.com in darja.plaznik@velenje.si.
Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 410-11/2009
Ob-1607/09
Na podlagi 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), 5. člena
Pravilnika o financiranju športa v občini Postojna (Uradni list RS, št. 121/08), 1. člena
Letnega programa športa v Občini Postojna
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08),
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07), ter sklepa župana Občine Postojna št. 410-11/2009-2 z dne 30. 1.
2008, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v javnem
interesu na področju športa v Občini
Postojna v letu 2009
(v nadaljevanju: razpis)
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov po področjih do
naslednjih višin:
1. Programi interesne športne vzgoje v
vrednosti 12.500,00 €, od tega se 7.000,00 €
nameni izbranemu izvajalcu za izvedbo šolskih športnih tekmovanj in programov Zlati
sonček, Krpan in Naučimo se plavati.
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1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Interesna športna vzgoja mladine
in študentov
1.4. Interesna športna vzgoja otrok in
mladine s posebnimi potrebami.
2. Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport v vrednosti 128.000,00 €.
3. Programi kakovostnega in vrhunskega
športa v vrednosti 18.600,00 €
3.1. Kakovostni šport
3.2. Vrhunski šport
4. Programi športne rekreacije in športa
invalidov v vrednosti 5.000,00 €
4.1. Športna rekreacija
4.2. Šport invalidov
5. Programi razvojnih strokovnih nalog v
športu v vrednosti 20.900,00 EUR od tega:
5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v vrednosti
5.000,00 EUR;
5.2. Organizacija športnih prireditev v
vrednosti 15.900,00 EUR, od tega:
1. Organizacija športnih prireditev posebnega pomena 8.400,00 EUR,
2. Organizacija podelitve priznanj športnikom za športne dosežke 1.500,00 EUR.
Vrednost vseh razpisanih sredstev znaša
185.000,00 EUR.
II. Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji
– nosilci in izvajalci športne dejavnosti v
Občini Postojna, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
Izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– neprofitne ustanove, ki so ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter ne prejemajo drugih sredstev iz drugih virov občinskega proračuna.
Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnih
programov v občini.
Posebni pogoji:
– imajo sedež v občini,
– da so najmanj eno leto registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih športnih programov,
– da imajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih.
III. Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov: pogoje, merila in
normative za vrednotenje športnih programov sprejme župan. Vrednost programov
in nalog je po pogojih, kriterijih in normativih
izražena v točkah. (Priloga 1).
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
V. Vsebina prijave: prijave na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj, ki prijavlja več programov, mora
za vsak posamičen program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu.
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VI. Rok in način predložitve prijave
Prijavitelj mora vlogo poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna ali oddati v
sprejemni pisarni Občine Postojna v času
uradnih ur najkasneje do 2. 3. 2009 ali tega
dne oddati priporočeno na pošti.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis šport
2009«. Na hrbtni strani mora biti napisan
naslov pošiljatelja.
VII. Postopek obravnave prijav
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele
po razpisnem roku za prijavo, bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji, ki bodo oddali
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi.
Če vloga ne bo v zahtevanem roku dopolnjena, bo zavržena.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje župan. Na podlagi
predloga strokovne komisije župan izbere s
sklepom izvajalce letnega programa športa
v okviru razpoložljivih sredstev za tekoče
leto.
Izbrani izvajalci programov bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 30
dneh. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Občine Postojna
(www.postojna.si).
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas
za realizacijo, pričakovane dosežke, obseg
sredstev iz občinskega proračuna in druge
medsebojne pravice in obveznosti.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v informacijski pisarni Občine Postojna ali si natisnejo s spletne strani Občine Postojna (www.
postojna.si). Dodatne informacije v vezi z
razpisom lahko dobite na tel. 72-80-781 ali
e-pošta: aneta.smagaj@postojna.si.
Občina Postojna
Št. 41001-22/2009
Ob-1608/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1, 56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2009 (MUV, št. 4/08), objavlja Mestna
občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis
za sofinanciranje akcij in projektov na
področju kulture, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Mestna občina Maribor
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje:
– kulturnih akcij in projektov (v nadaljevanju: projektov), ki bodo v letu 2009 izvedeni
na območju MOM,
– projektov, ki bodo v letu 2009 izvedeni
izven območja MOM, če so njihovi prijavitelji
oziroma izvajalci že uveljavljeni domači avtorji s stalnim prebivališčem oziroma sedežem na območju MOM.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A) uprizoritvene umetnosti,
B) glasbene umetnosti,
C) vizualne umetnosti,
D) intermedijske umetnosti,
E) knjiga,

F) avdiovizualno ustvarjanje,
G) kulturna dediščina.
2. Cilji razpisa
MOM bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2009 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske,
knjižne in avdiovizualne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOM,
– spodbujanje izvirnih in kakovostnih
projektov na področju kulturne dediščine,
– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOM in ki pomembno prispevajo k
razvoju MOM na področju kulture,
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
občinstvu na območju MOM,
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOM.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
3.1. Pomen izrazov
– Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene
kot društvo, zasebni zavod, ustanova oziroma druga nevladna organizacija ali kot
gospodarske organizacije, ki delujejo na
razpisnih področjih.
– Izvajalci javne službe so javni zavodi,
skladi in agencije, ki delujejo na razpisanih
področjih in so nosilci javnega interesa na
podlagi ustanovitvenega akta države oziroma lokalne skupnosti.
– Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.
– Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo.
– Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert, razstava, instalacija, dokumentarni film, izdaja knjige ipd.), ki se sklada z
javnim interesom ter bo v celoti izveden v
letu 2009. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjene prijavne dokumentacije.
– Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja, če je sam
prijavitelj.
3.2. Omejitev prijav in upravičeni stroški
Predlagatelj lahko na vsako posamezno
področje poda največ 5 prijav. Zaprošeni
znesek sofinanciranja posameznih projektov s strani MOM ne sme presegati 70%
predvidenih upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so stroški prijavitelja,
ki so neposredno povezani s pripravo in
izvedbo kulturnega projekta, ki je predmet
prijave. Sofinancirani so lahko le upravičeni
stroški prijavitelja, ki so navedeni v razpisni
prijavi prijavitelja.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi projekta, ujemajo (odhodki
= prihodki).
4. Obrazložitev razpisnih področij
A) Uprizoritvene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo, postprodukcijo in organizacijo dogodkov na
področju dramskega, lutkovnega, glasbenega, ambientalnega in pouličnega gledališča, sodobnega plesa in eksperimentalnih ter raziskovalnih gledaliških praks, ki
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lahko tudi črpajo iz drugih področij ustvarjanja.
B) Glasbene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in postprodukcijo koncertov, koncertnih ciklov in
dogodkov na področju klasične, etno in sodobne glasbe, glasbeno, baletno, glasbeno
scensko, zborovsko in folklorno ustvarjanje
ter neprofitno glasbeno založništvo.
C) Vizualne umetnosti
Projektni razpis obsega organizacijo razstav, razstavnih ciklov, intervencij v javnem
prostoru in ostalih dogodkov s področja tradicionalnih zvrsti kot so slikarstvo, kiparstvo,
grafika, fotografija, arhitektura in oblikovanje, vključno s stripom, scenografijo in kostumografijo, kot tudi novejše ustvarjalne
prakse, ki vključujejo uporabo sodobne tehnologije, oziroma ne temeljijo na tradicionalnih načinih izražanja in uporabi materialov.
D) Intermedijske umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo, postprodukcijo in organizacijo dogodkov na
področju umetniških praks, ki v ustvarjalnem aktu uporabljajo interaktivnost, informacijsko tehnologijo, robotiko, medmrežje,
kibernetiko, multimedijskost, teleprezenco,
virtualno resničnost ali tako imenovano razširjeno telesnost in se po zvrsti delijo na
instalacijo, spletno umetnost, performans in
javno intervencijo.
E) Knjiga
Projektni razpis obsega izdajo izvirnih
leposlovnih, esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvirnih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, umetnosti in kulturi in izvedbo projektov oziroma
dogodkov, ki bistveno vplivajo k razvijanju
bralne kulture ter uveljavitvi in promociji literarne ustvarjalnosti.
F) Avdiovizualno ustvarjanje
Projektni razpis obsega produkcijo
ustvarjalnih dokumentarnih filmskih in video
izdelkov, televizijsko in radijsko umetniško
ustvarjanje ter izvedbo projektov oziroma
dogodkov, ki bistveno vplivajo k uveljavitvi
in promociji avdiovizualne kulture, katera ne
temelji zgolj na informativnem, razvedrilnem
in propagandnem kontekstu.
G) Kulturna dediščina
Projektni razpis obsega produkcijo in
postprodukcijo razstav premične kulturne
dediščine in arhivskega gradiva ter izvedbo projektov oziroma dogodkov, ki bistveno
prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine,
razvoju stroke in popularizaciji kulturne dediščine.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Kot predlagatelji projektov se na ta
razpis lahko prijavijo:
– nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojnega podjetnika, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji s sedežem v Mestni občini
Maribor; kolikor se prijavljajo gospodarski
subjekti, je poleg sedeža v Mestni občini
Maribor pogoj tudi, da imajo dejavnost, ki
je predmet prijave, registrirano kot glavno
dejavnost,
– izvajalci javne službe, ki imajo sedež
v Mestni občini Maribor in katerih prijavljeni
projekti niso načrtovani in financirani v sklopu njihovih rednih dejavnosti, ki jih financirata Mestna občina Maribor ali država,
– samozaposleni v kulturi, ki so vpisani
v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,

– posamezniki, ki so samostojni avtorji
prijavljenega projekta, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
prijavitelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel
v letu 2009,
– da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih
izpolnjeval skladno z medsebojnimi obveznostmi,
– da zaprošeni znesek ne presega 70%
predvidene vrednosti upravičenih stroškov
posameznega projekta,
– da prijavitelj na posamezno razpisno
področje ne prijavlja več kot 5 prijav,
– da za projekt prijavitelja ni podal vloge
tudi drugi prijavitelj,
– da je vsebina projekta prijavljena samo
enkrat,
– da prijavitelj nima omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
5.2. Na razpis se lahko izjemoma prijavijo tudi predlagatelji, ki nimajo sedeža v
Mestni občini Maribor, če izpolnjujejo druge
pogoje iz prejšnje točke, pod pogojem:
– da njihovi projekti predstavljajo poseben kulturni ali zgodovinski pomen za Mestno občino Maribor in
– bodo izvedeni na njenem območju.
5.3. Odstop od sklenitve pogodbe, razveza pogodbe in povračilo sredstev: v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko MOM spremeni odločitev
ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
(nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
6. Razpisni kriteriji
Kriteriji za izbiro projektov so:
1. izvirna zasnova projekta, ustvarjalni
pristop in celovitost ter zaokroženost projekta,
2. kakovost predstavitve, utemeljitve in
obrazložitve projekta (vsebina, oblika, cilji,
učinki),
3. ugled predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
na nacionalni ravni in/ali v mednarodnem
merilu,
4. izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti,
5. dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na področju MOM,
6. realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt,
7. nekomercialna naravnanost projekta.
7. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah
7.1. Strokovne komisije bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki
izpolnjujejo z razpisom določene pogoje,
obravnavale na podlagi razpisnih kriterijev.
7.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s
točkami in so sestavni del prijavnega obrazca. Število točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro) ali
10 točk (odlično).
Najnižji seštevek točk tričlanske strokovne komisije za posamezni projekt, ki še po-
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meni uvrstitev projekta v izbor, je 150 točk.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 210 točk.
7.3. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje iz 5. točke tega razpisa in
bodo v postopku ocenjevanja glede na zgoraj navedene kriterije zbrali 150 ali več točk
od možnih 210 točk.
7.4. Višina odobrenih sredstev za projekt
je odvisna od:
– obsega in zahtevnosti projekta,
– višine prejetih točk glede izpolnjevanja razpisnih kriterijev za izbiro projekta (pri
čemer med izbranimi projekti predlagateljev
glede višine odobrenih sredstev ni primerljivosti v smislu sorazmerja z višino prejetih
točk),
– upoštevanja drugih okoliščin, kot so:
število projektov, uvrščenih na seznam odobrenih projektov, možnost drugih virov financiranja ipd.
7.5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda odločbo, s katero določi,
katere kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne.
8. Višina razpoložljivih sredstev: za sofinanciranje kulturnih projektov izbranih v tem
javnem razpisu je v proračunu MOM za leto
2009 namenjenih 228.328 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009.
MOM bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta. V primeru, da bo izbranih za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega
področja istega predlagatelja, bo MOM z
njim sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte istega razpisnega področja,
ki bodo izbrani za sofinanciranje.
Pri plačilih pogodbenih sredstev sofinanciranja se upošteva 30-dnevni rok od
prispetja zahtevka predlagatelja, razen za
projekte, izvedene v novembru, za katere
velja datum 15. december 2009 kot končni
rok zahtevkov, in za projekte, izvedene v
decembru, za katere velja datum 24. december 2009 kot končni rok zahtevkov.
10. Razpisni rok: razpis se prične 13. 2.
2009 in zaključi 16. 3. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega
področja in navedbo obveznih prilog,
– izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta,
– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
11.2. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano ter ustrezno potrjeno oziroma žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan in ustrezno potrjen oziroma
žigosan vzorec pogodbe.
Obvezne priloge iz tretje alineje predhodnega odstavka so:
– dokazilo o pravnem statusu (oziroma
kopija odločbe o vpisu v register pravnih
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oseb ali potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki ne sme biti starejše od
12 mesecev (ni potrebno za izvajalce javne
službe, ki imajo sedež v MOM),
– izjava o avtorstvu (če je predlagatelj
posameznik – avtor),
– pisna utemeljitev o posebnem pomenu
projekta za mesto Maribor (če predlagatelj
nima sedeža v MOM),
– podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosana izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika (v primeru, da predlagatelj
v prijavi navaja partnersko sodelovanje z
drugimi).
11.3. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM,
Slovenska ulica 40, Maribor, in sicer med
uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in
petek od 8. do 13. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM http://www.
maribor.si (razpisi).
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnih prijavnih obrazcih za posamezno
razpisno področje in mora vsebovati vse
bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja projekte na različna razpisna področja, mora prijave za
vsako posamezno področje podati v ločeni
ovojnici in zraven priložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
12.2. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprti ovojnici po pošti (priporočeno
s povratnico) na naslov: Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom »Ne odpiraj –
Javni razpis za akcije in projekte v kulturi
2009« – in z obvezno navedbo razpisnega
področja (npr. A) uprizoritvene umetnosti
ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo) ter
polnim nazivom in naslovom predlagatelja
v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni
dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(obrazec št. 4), ki ga lahko nalepite na
sprednjo stran ovojnice.
Prijave, ki bi jih predlagatelji osebno vlagali v uradih oziroma pisarnah Mestne uprave, ne bodo obravnavani in bodo vrnjeni
predlagateljem.
12.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa in
razpisne dokumentacije.
12.4. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v
zaprti ovojnici z oznako na prednji strani:
»Ne odpiraj – Dopolnilna vloga za javni
razpis akcije in projekti v kulturi 2009« –
z obvezno navedbo vloge, na katero se
dopolnitev nanaša. Dopolnjevanje vlog po
poteku razpisnega roka (po 16. 3. 2009)
ni možno.
12.5. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 16. 3. 2009, o čemer priča poštni žig.
12.6. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po
določbah iz točke 11, oziroma ni poslana na
način, kot je to zahtevano v točki 12 (velja
tudi za dopolnitve vlog).
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12.7. Za neupravičeno osebo se šteje
predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, kot so navedeni v točki 5.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
13.1. Odpiranje vlog se bo pričelo 18. 3.
2009 ob 10. uri, v prostorih Urada za kulturo
in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.
13.2. MOM bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja:
– ki je ni vložila upravičena oseba,
– ki ni pravočasna,
– ki ni popolna.
13.3. Pristojni uslužbenec MOM bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka
odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije
in strokovne službe glede izbire in višine
sofinanciranja prijavljenega projekta. Predlagatelju bo določen rok, do katerega bo
imel možnost, da se o predlogu komisije
pisno izjavi. MOM bo izbrala predloge za
sofinanciranje projektov po postopku, ki ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOM za leto 2009.
14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite
v Sektorju za kulturo Urada za kulturo in
mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
22-01-291 (Bojan Labovič) ali e-pošta: bojan.labovic@maribor.si in tel. 22-01-306 (Judita Polegeg) ali e-pošta: judita.polegeg@
maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 301-1/2009
Ob-1610/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07, 61/08), Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
(Uradni list RS, št. 122/08) in na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 42/08, v nadaljevanju: pravilnik) objavlja Mestna občina
Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje projektov inovacij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih
stroškov naslednjih projektov inovacij: pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali
pridobitev patenta za krajšo dobo in izdelava prototipa za gospodarsko dejavnost.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega
podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za
ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje
njihove rasti.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 20.000
EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.

ki:

V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2008 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala.
Upravičenci so tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju občine.
2. Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v
Uredbi (ES) št, 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
VI. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroški za pridobitev patenta;
– stroški za pridobitev patenta za krajšo
dobo;
– stroški za zaščito blagovne znamke;
– materialni stroški za izdelavo prototipa
za gospodarsko dejavnost ter stroški dela
osebja, ki se ukvarja izključno z izdelavo
prototipa. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom
in razvidni iz posebne pogodbe o zaposlitvi
ali pogodbe o delu oziroma z aneksom k pogodbi o zaposlitvi ali k pogodbi o delu in so v
skladu z običajnimi tržnimi cenami;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z
običajnim poslovanjem prijavitelja.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50% vrednosti upravičenih
stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri
odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški
(brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta
inovacij znaša 10.000 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz
X. točke tega razpisa projekta inovacije ne
realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi
na razpis, se znesek odobrenih sredstev
s strani naročnika sorazmerno zmanjša,
v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
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Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti projekta inovacije, za katere
so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena
nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega
razpisa v celoti realizirali projekte inovacij.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna
komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in tega javnega razpisa.
IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril:
– vloge se ocenijo in glede na zbrano
število točk razvrstijo od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo

Točke

– Pridobitev patenta

4

– Zaščita blagovne znamke

3

– Izdelava prototipa

5

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko
leto 2009. Sredstva bodo dodeljena tistim
projektom inovacij, ki bodo realizirani v času
od 16. 9. 2008 do najkasneje 15. 9. 2009.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način
prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 30. 3. 2009. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave
razpisa do 30. 3. 2009. Kot pravočasna se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 30. 3. 2009
do 14. ure prispela po pošti oziroma bo
osebno oddana na naslov Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje
projektov inovacij«, z navedenim ukrepom
na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listi-

ne, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 1. 4. 2009 in
ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 90
dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je
na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri
Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/33-50-171 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni
zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič
Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si,
Boza.Lovercic@ozs.si ali Anuska.Motore@gzs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-1/2009
Ob-1611/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08), Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/08) in na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 42/08, v nadaljevanju:
pravilnik) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javni razpis
za spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
– sofinanciranje upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma
ali v tujini.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje promocijskih
aktivnosti podjetij.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je
33.000 EUR.

Št.

11 / 13. 2. 2009 /

Stran

255

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci
1. Do sredstev so upravičena podjetja,
ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2008 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica in se udeležijo določenega
sejma ali razstave doma ali v tujini.
2. Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene v
Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
VI. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroške najema razstavnega prostora
in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi
doma ali v tujini.
VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50% upravičenih stroškov
najema razstavnega prostora in postavitve
stojnice. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto upravičeni stroški (brez DDV). Minimalna višina zneska odobrenih sredstev
znaša 200 EUR.
V primeru, da upravičenec v roku iz X.
točke tega razpisa aktivnosti ne realizira v
obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis,
se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z
odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
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VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom
sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa, v celoti realizirali vse aktivnosti. Predlog
prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in
tega javnega razpisa.
IX. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril:
– vloge se točkuje in glede na zbrano
število točk razvrsti od vloge z najvišjim
številom točk do vloge z najnižjim številom
točk.
Merilo

Točke

– izvajanje promocijskih
aktivnosti na domačem trgu

3

– izvajanje promocijskih
aktivnosti na tujih trgih

5

– promocija izdelkov lastnega
razvoja

5

– promocija lastnih storitev

3

– skupna promocija najmanj
5 podjetij

5

– podjetja do vključno
10 zaposlenih

2

– podjetja nad 10 zaposlenih

4

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril.
X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko
leto 2009. Sredstva bodo dodeljena za tiste
promocijske aktivnosti, ki so se odvijale v
času od 16. 9. 2008 do najkasneje 15. 9.
2009.
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način
prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 30. 3. 2009.
Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 30. 3. 2009. Kot pravočasna
se šteje vloga, ki bo najkasneje do 30. 3.
2009 do 14. ure prispela po pošti oziroma
bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom
zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje
promocijskih aktivnosti«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
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Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 1. 4. 2009 in
ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 90
dneh od zaključka razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je
na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri
Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/33-50-171 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni
zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič
Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si,
Boza.Lovercic@ozs.si ali Anuska.Motore@gzs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1612/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2009 (Uradni list RS, št. 9/09)
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na
področju kulture, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja

neprofitnih organizacij na področju kulture,
izdelave konservatorskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije za obnovo ter
obnove objektov nepremične sakralne in
kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt)
vseh neprofitnih organizacij, ki so v Mestni
občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so
na območju Mestne občine Murska Sobota
lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne in kulturne dediščine.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v
Mestni občini Murska Sobota registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ali
so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične
sakralne in kulturne dediščine, ki izpolnjujejo
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani
v letu 2009.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa je 28.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS za
leto 2009 na proračunski postavki 18035002
Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije za obnovo ter obnova objektov
nepremične sakralne in kulturne dediščine
ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za projekte nujne obnove, katerih
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa opreme za potrebe
delovanja neprofitnih organizacij na področju kulture ustreza kriterijem tega razpisa,
če:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za
izvajanje programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neprofitnih organizacij na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neprofitnih
organizacij,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa opreme ne sme presegati 50%
vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v proračunskem letu 2009. Skrajni rok za
predložitev zahtevka je 31. 10. 2009.
6. Rok razpisa: razpis je odprt od 13. 2.
2009 do 13. 3. 2009.
7. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti
2009 – kultura«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka
vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi
oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo
dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot
velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: investicijski projekti 2009 – kultura«,
z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu: komisija za odpiranje vlog bo začela
odpirati vloge 16. marca 2009. V primeru
nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja
pozval, da do določenega roka dopolni
vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s
sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale
upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga
strokovne komisije bodo prijavitelji najkas
neje v roku dveh mesecev od zaključka
odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in
dodelitvi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno
ali po tel. vsak delavnik med 8. in 9. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti Mestne občine Murska Sobota,
tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na
naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1613/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2009 (Uradni list RS, št. 9/09)
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo
v letu 2009 sofinancirala Mestna občina
Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
programov (v nadaljevanju: programov) v
Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov
realizirali v letu 2009.
2. Razpisna področja in cilji razpisa
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2009 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2009.
MOMS bo sofinancirala stroške priprave in
izvedbe programov kulturnih društev, ki jih
bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2009 na
območju MOMS. Predmet javnega razpisa
ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
MOMS bo programe na vseh razpisnih
področjih podpirala v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju
MOMS;
– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za promocijo Murske Sobote v
tujini in splošen kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov in
projektov občinstvu na območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS.
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
ki združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug
razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev
po tem razpisu niso upravičene.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa je 20.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS za
leto 2009 na proračunski postavki 18033002
Sofinanciranje delovanja kulturnih društev,
konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj v
predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno
leto.
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Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ne pa posamezne sekcije ali skupine
društva.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog
za izbor kulturnih programov: popolne vloge bo na osnovi splošnih in prednostnih
kriterijev razpisa obravnavala strokovna komisija. Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja
na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli največ točk. Način razvrščanja programov in podrobnejša merila
za ocenjevanje glede na višino doseženih
točk so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
program, pri čemer med izbranimi programi
predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 13. 2.
2009 do 13. 3. 2009.
9. Način pošiljanja in vsebina razpisa
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s
pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi 2009«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način
kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: kulturni programi 2009« z obvezno
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 16. marca 2009. V primeru nepopolno
izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru,
da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo
dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog,
ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi
predloga strokovne komisije bodo prijavitelji
najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro
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na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska
Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik)
ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-1614/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list
RS, št. 77/07, 56/08), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2009 (Uradni list RS, št. 9/09)
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v
letu 2009 sofinancirala Mestna občina
Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa in razpisna
področja
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava, avtorji, avtorske skupine in
samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju
prijavitelji) izvajali v letu 2009 na področju
kulture, in sicer predvsem na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju:
MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
2. Namen in cilj javnega razpisa: namen
razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo
imela ugodne učinke na spodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti
projekte na področju kulture v letu 2009, ki
se bodo prednostno izvajali v MOMS in so
usmerjeni v pripravo na Evropsko prestolnico kulture 2012 (v nadaljevanju: EPK).
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji
in avtorske skupine ter samostojni kulturni
delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS
in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih
prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse
davke in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu
2009. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
4. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izven-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo omejitve poslovanja na podlagi
Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS,
št. 2/04, 92/05 Skl. US: U-I-263-05-6, 97/05
Odl. US: U-I-163/05-36, 100/05 Skl. US: U-I296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 Odl. US:
U-I-57/06-28).
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, je 45.000
EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu
MOMS na proračunski postavki 180350035
Evropska prestolnica kulture 2012, konto
4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta.
6. Kriteriji za izbiro projektov
6. 1 Splošni kriteriji za izbiro projektov:
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen
projekta za kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni
razpisni kriteriji so sestavni del razpisne dokumentacije.
6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in
dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani
bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam
odobrenih projektov za leto 2009. Najvišje
število prejetih točk za posamezen projekt
je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009. Skrajni rok za
predložitev zahtevkov in poročil je 31. 10.
2009.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 13. 2.
2009 do 13. 3. 2009.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni
projekt 2009«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko
vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na
način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj –
dopolnilna vloga: kulturni projekt 2009« z
obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 16. marca 2009. V primeru nepopolno
izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru,
da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo
dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog,
ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi
predloga strokovne komisije bodo prijavitelji
najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak
delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od
7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30
ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu
vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku
za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel.
02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 014-00002/2009-1
Ob-1642/09
Občina Moravske Toplice na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 15/08 in 23/08)
in 7. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03)
objavlja
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za
izvajanje javne zdravstvene službe na
področju zobozdravstvenega varstva
odraslih na območju Občine Moravske
Toplice
1. Naročnik (koncedent): Občina Morav
ske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Morav
ske Toplice.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne zdravstvene
službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na lokaciji Martjanci 35, 9221
Martjanci.
3. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe o koncesiji med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za
nedoločen čas.
4. Lokacija izvajanja dejavnosti: obravnavale se bodo le tiste vloge, iz katerih bo
razviden namen vlagatelja, da bo dejavnost
zobozdravstvenega varstva odraslih opravljal v najetih prostorih na naslovu: Martjanci
35, 9221 Martjanci.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
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a) Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi podeljene nadomestne
koncesije iz tega javnega razpisa prekinil
delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
b) Dodatni pogoji:
– opravljanje dejavnosti v najetih prostorih bivšega koncesionarja v Martjancih 35;
– prevzem vseh pacientov bivšega koncesionarja, ki bodo to želeli;
– podpisan vzorec koncesijske pogodbe.
6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo
pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil
naslednje kriterije:
1. delovna doba: maksimalno število
točk 4,
2. dodatna funkcionalna znanja: maksimalno število točk 4,
3. ordinacijski čas: maksimalno število
točk 3.
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Vloge morajo prispeti na naslov ponudnika najkasneje do 2. 3. 2009 do 10. ure.
Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno v
pravilno opremljenih ovojnicah na naslov:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica
3, 9226 Moravske Toplice.
Vloge morajo biti oddane v zapečateni
kuverti z oznako: »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis: koncesija zobozdravstvo«.
Na hrbtni strani mora biti naslov vlagatelja.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za
odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagateljem.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik od 7. do 14. ure
na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva ul.
3, sprejemna pisarna. Razpisna dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo tudi
na spletni strani Občine Moravske Toplice:
www.moravske-toplice.si.
Dodatne informacije dobijo pri tajniku
občine Martini Vink Kranjec, elektronski
naslov: martina.vink.kranjec@moravsketoplice.si.
9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30
dneh po sprejeti končni odločitvi.
Občina Moravske Toplice

Št. 12205-0001/2009-5
Ob-1662/09
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Zreče (Ur. l. RS, št. 121/08), razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev
na območju Občine Zreče v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Zreče za
izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2009. Za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Zreče v proračunu za leto 2009 okvirno zagotovljenih:
– proračunska postavka D5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev
4.000,00 EUR,
– proračunska postavka D6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
4.000,00 EUR,
– proračunska postavka R02 – programi
društev 5.000,00 EUR,
– proračunska postavka R03 – vojni veterani 1.600,00 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti,
z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne programe za
občane Občine Zreče.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Zreče oziroma na njene občane.
3. V letu 2009 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe:
– sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– organiziranje prostovoljnega dela z
vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe,
ki niso aktivnega komercialnega značaja in
ne spadajo med projekte kulturnih društev
in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in
se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih
proračunskih postavk.
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4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13b, Zreče ali na internetni strani
Občine Zreče, www.zrece.si);
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Zreče oziroma da delujejo tudi na
območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2008, če je program bil sofinanciran
s strani občinskega proračuna v letu 2008,
potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto
2009;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov društva,
seznam članov z območja Občine Zreče ter
podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom
posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija – pogoj;
sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Zreče;
– vključenost članov iz Občine Zreče;
– kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih ...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je petek, 13. marec
2009, do 12. ure, osebno ali s priporočeno
pošto, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe
drugih društev 2009« z navedbo naslova
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Občinska uprava po zaključku razpisa
pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za odpiranje vlog, prispelih na
javni razpis, ta pa v potrditev županu. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Občinski upravi Občine
Zreče, tel. 03/757-17-00.
Občina Zreče
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Javne dražbe

Ob-1575/09
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:
a/ Zazidano stavbno zemljišče: parcela
št. 1224/3 garaže 276 m², dvorišče 970 m²,
zelenica 399 m², k.o. Jesenice. Nepremičnina se nahaja v novo nastajajočem centru
Jesenic, po osnovni namenski rabi je območje namenjeno za centralne dejavnosti (terciarne in kvartarne dejavnosti, stanovanja).
Garaže na parc. št. 1224/3 k.o. Jesenice so
zasedene z najemniki, kupec z nakupom
nepremičnine prevzame tudi obveznosti in
pravice iz najemnega razmerja.
b/ Zazidano stavbno zemljišče: parcela
št. 1189/4 poslovna stavba 125 m², dvorišče
109 m² in nezazidano stavbno zemljišče na
parceli št. 1189/2 park 781 m², obe k.o. Jesenice. Na parc. št. 1189/4 stoji »šahovski
dom« na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2b. Skupna velikost obeh parcel 1015
m² omogoča izgradnjo dveh enodružinskih
hiš.
c/ Nezazidana stavbna zemljišča: parcela št. 1959 dvorišče 591 m², parcela št.
1960/1 sadovnjak 422 m², in njiva 54 m²,
parcela št. 1960/2 travnik 1703 m² in parcela št. 1961 njiva 270 m², vse k.o. Jesenice. Nepremičnine so po osnovni namenski
rabi opredeljene kot območje za stanovanja
(enodružinska zazidava).
d/ Nezazidano stavbno zemljišče: parcela št. 2346 njiva 559 m², k.o. Jesenice.
Nepremičnina je po osnovni namenski rabi
opredeljena kot območje za stanovanja (stanovanja, spremljajoče dejavnosti za potrebe
stanovanjskih območij, ki so trgovina osnovne oskrbe, gostinstvo in storitve, ki ne motijo
okolice, kvartarne dejavnosti, v ožjih območjih vaške enodružinske zazidave primarne
dejavnosti).
e/ Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
710 njiva 923 m², k.o. Jesenice. Nepremičnina se nahaja na jugozahodnem predelu Jesenic, v neposredni bližini športne – hokejske dvorane in stanovanjske stavbe na naslovu Jesenice, Ulica heroja Verdnika 17.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in imajo zemljiškoknjižno stanje urejeno.
Ogled nepremičnin: interesenti za ogled
se dogovorijo s kontaktno osebo: Emil Ažman, tel. 041/651-734.
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe
Izklicna cena znaša za nepremičnine
pod zaporedno:
a/ 125.000,00 EUR,
b/ 100.000,00 EUR,
c/ 92.000,00 EUR,
d/ 13.975,00 EUR,
e/ 50.765,00 EUR.

Javna dražba bo dne 4. 3. 2009 ob 10.
uri, v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d.o.o. na naslovu: Industrijska
ulica 2a na Jesenicah (bivši Meting).
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 za
nepremičnine pod zaporedno a/–c/ je po
5.000,00 EUR, za nepremičnini pod zaporedno d/–e/ je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe, ob 9.30, osebno oglasiti na kraju 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: 06. Kavcija mora biti
vplačana vsaj 2 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 osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., 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 zazidana stavbna zemljišča in davek na dodano vrednost v višini 20% za
nezazidana stavbna zemljišča, kot tudi vse
ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice
v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih
plača 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., Ravne na Koroškem
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Ob-1618/09
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., objavlja na podlagi Programa prodaje počitniškega doma Rudnika živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o. v Ankaranu z dne 12. 5.
2008
javno dražbo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe:
1.1. Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.,
Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija, mat. št.
5040817, ID št. za DDV: SI 71912029.
2. Predmet javne dražbe:
2.1. Predmet prodaje je turistično počitniški kompleks »Penzion Oljka«, Oljčna pot 4,
Ankaran, ki stoji na:
– parc. št. 1367/6, travnik v izmeri
631,00 m2;
– parc. št. 1367/7, dvorišče v izmeri
974,00 m2 in stavbišče 202,00 m2;
– parc. št. 1367/9, pot v izmeri
124,00 m2;
– parc. št. 1367/10, travnik v izmeri
637,00 m2;
– parc. št. 1367/15, pot v izmeri
420,00 m2,
– parc. št. 1367/18, dvorišče 1177,00 m2,
stavbišče 267,00 m2,
– parc. št. 1367/20, stavbišče v izmeri
382,00 m2, dvorišče v izmeri 314,00 m2,
– parc. št. 1367/42, pot v izmeri 181 m2;
– parc. št. 1367/43, pot v izmeri
127,00 m2;
– parc. št. 1367/44, pot v izmeri
203,00 m2;
– parc. št. 1367/45, pot v izmeri
52,00 m2;
– parc. št. 1367/46, sadovnjak v izmeri
736,00 m2;
– parc. št. 1367/47, sadovnjak v izmeri
497,00 m2;
vse vpisano v zk vložku št. 720, k.o. Oltra
pri Okrajnem sodišču v Kopru.
2.2. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Občine Koper, št. 3501-1794/2008 z dne
16. 5. 2008 izhaja, da se zemljišča:
a) parc. št. 1367/42, parc. št. 1367/43,
parc. št. 1367/7, parc. št. 1367/9, parc. št.
1367/10, parc. št. 1367/15, parc. št. 1367/18,
parc. št. 1367/44, parc. št. 1367/45, parc. št.
1367/20, in parc. št. 1367/46, vse k.o. Oltra,
nahajajo na ureditvenem območju za poselitev – območje za centralne dejavnosti;
b) parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47,
obe k.o. Oltra, nahajajo na I. območju kmetijskih zemljišč.
2.3. Na vseh nepremičninah obstajata
predkupni pravici:
– Mestne občine Koper na podlagi Zakona o urejanju prostora in odločbe št.
48-347/2008 z dne 20. 5. 2008, s katero
Mestna občina Koper uveljavlja predkupno
pravico na predmetnih nepremičninah in je
lastnika pozvala k predložitvi pisne ponudbe
za prodajo teh nepremičnin;
– in družbe Nepremičnine Čakarun d.o.o.
na podlagi Dogovora o preložitvi poravnave
obveznosti, višini vlaganj v objekt in zavarovanju plačil z dne 7. 12. 2006.
2.4. Na zemljiščih parc. št. 1367/6 in
parc. št. 1367/47, obe k.o. Oltra, obstajata
poleg predkupnih pravic navedenih v točki
2.3. tega razpisa tudi predkupna pravica po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
2.5. Predkupni upravičenci lahko uveljavijo predkupno pravico pod enakimi pogoji
kot drugi ponudniki.

2.6. V primeru, da predkupni upravičenec ponudi ponudbeno ceno za parc. št.
1367/6 k.o. Oltra, se proda parc. št. 1367/6
k.o. Oltra predkupnemu upravičencu po
ceni, ki predstavlja 1% najvišje ponujene
cene na javni dražbi za vse nepremičnine,
ki so navedene v točki 2.1. tega razpisa.
Najugodnejšemu ponudniku javne dražbe
pa se za enak % zmanjša cena pri nakupu
vseh preostalih nepremičnin.
2.7. V primeru, da predkupni upravičenec
ponudi ponudbeno ceno za parc. št. 1367/47
k.o. Oltra, se proda parc. št. 1367/47 k.o. Oltra predkupnemu upravičencu po ceni, ki
predstavlja 0,76% najvišje ponujene cene
na javni dražbi za vse nepremičnine, ki so
navedene v točki 2.1. tega razpisa. Najugodnejšemu ponudniku javne dražbe pa se
za enak % zmanjša cena pri nakupu vseh
preostalih nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla:
3.1. Prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
4.1. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena: 2.976.000,00 EUR
najnižji znesek višanja je 30.000,00 EUR.
4.2. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV oziroma 2% davka na promet
nepremičnine, ki ga poleg kupnine plača
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine:
5.1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
5.2. Po končani javni dražbi bo prodajalec v roku petih dni podal predkupnima upravičencema Mestni občini Koper in družbi
Nepremičnine Čakarun d.o.o. pisno ponudbo za prodajo nepremičnine za kupnino, ki
ustreza najvišji ponudbeni ceni, doseženi
na javni dražbi. Predkupna upravičenca se
bosta morala izjaviti najkasneje v petnajstih
dneh po prejeti pisni ponudbi prodajalca, sicer bo prodajalec štel, da predkupne pravice
ne uveljavljata.
5.3. Če predkupna upravičenca ne bosta
uveljavljala predkupne pravice, bo prodajalec nepremičnine prodal dražitelju, ki bo na
javni dražbi ponudil najvišjo ceno.
5.4. Kupec bo moral prodajno pogodbo
skleniti v roku 8 dni po pozivu prodajalca k
sklenitvi pogodbe.
5.5. V zvezi z nakupom kmetijskih zemljišč parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47
bo potrebna odobritev posla pri Upravni
enoti Koper. Kolikor v tem postopku uprava
enota ne bo odobrila pravnega posla zaradi
uveljavljanja predkupne pravice po Zakonu
o kmetijskih zemljiščih, se pogodba v delu
teh kmetijskih zemljišč razdre in se sklene s
predkupnim upravičencem.
5.6. Kupnina se plača v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe; za parc.
št. 1367/6 in parc. št. 1367/47 pa v roku 15
dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi
pravnega posla.
5.7. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je prodajna pogodba razdrta, pogodbeni stranki
prosti vseh obveznosti, prodajalec pa ima
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem
znesku na transakcijski račun prodajalca št.
0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova
KBM d.d., v roku 8 dni po prejetju računa.
Kupec bo poleg dosežene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost
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oziroma morebitne druge davčne dajatve v
zvezi s prodajo oziroma nakupom, stroške
sestave prodajne pogodbe, stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist in druge stroške.
5.8. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh obveznostih se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s
pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
6. Kraj in čas javne dražbe:
6.1. Javna dražba se bo vršila dne 6. 3.
2009 ob 11. uri, v sejni sobi v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška
ulica 2, Idrija.
7. Varščina:
7.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 297.600,00 EUR.
7.2 Varščina se plača na transakcijski račun prodajalca št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova KBM, s pripisom namena
nakazila »Javna dražba – Ankaran«.
7.3. Neuspelemu dražitelju bo varščina
vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni dražbi brez obresti. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino.
7.4. Kolikor kupec nepremičnin ne bo
najugodnejši dražitelj, se mu bo varščina
ali njen sorazmerni del (v primeru parc. št.
1367/6 in parc. št. 1367/47) vrnila brezobrestno v roku 20 dni po poteku roka predkupnim upravičencem, da se izjavijo o sprejemu ponudbe za nakup ali v 15 dneh po
pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla v zvezi s parc. št. 1367/6 in parc.
št. 1367/47.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
ogled predmetov javne dražbe:
8.1. Ogled nepremičnin, ki so predmet te
javne dražbe, je individualni po predhodnem
dogovoru z direktorjem prodajalca Marko
Cigale, tel. 05/37-43-920, e-pošta: rudnik.
idrija@s5.net.
8.2. Informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe, posredujeta direktor
prodajalca Marko Cigale, tel. 05/37-43-920,
e-pošta: rudnik.idrija@s5.net. in odvetnica Vesna Fašink iz Idrije, Mestni trg 2, tel.
05/37-22-444 ali po e-pošti: odvetnica.fasink@siol.net.
8.3. Na javni dražbi sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno
prijavijo tako, da:
– predložijo potrdilo banke v originalu, da
so vplačali varščino,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (tuja fizična ali pravna oseba
mora predložiti potrdilo ustrezne institucije
matične države, prevedeno po sodnem tolmaču v slovenski jezik, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo o
plačanih davkih in prispevkih, overjeno pri
notarju in podano pod kazensko in materialno odgovornostjo),
– predložijo izpisek Ajpes-a za pravno
osebo, ki ne sme biti starejši od 5 dni,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja
za pravne osebe in samostojne podjetnike),
tuja pravna oseba ali fizična oseba v smislu samostojnega podjetnika mora predložiti
potrdilo ustrezne institucije matične države,
prevedeno po sodnem tolmaču v slovenski
jezik, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo o plačanih davkih in pri-
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spevkih, overjeno pri notarju in podano pod
kazensko in materialno odgovornostjo,
– predloži pooblastilo overjeno pri notarju, ki se mora nanašati na predmet javne
dražbe, če dražitelj ni zakoniti zastopnik,
– fizične osebe predložijo na vpogled
izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali
osebna izkaznica) ali overjeno kopijo in potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske unije.
8.4. Dražitelji morajo dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedena v 8.3. točki javne
dražbe, predložiti najmanj eno uro pred pričetkom javne dražbe.
8.5. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 8.3. točke tega razpisa, bodo izločeni iz postopka.
8.6. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane.
8.7. Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
9. Opozorilo:
9.1. Prodajalec lahko kadarkoli ustavi
postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne izkazane
stroške.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
Št. 2009/000051
Ob-1603/09
Občina Žalec objavlja na podlagi 20. člena Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),
javno dražbo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-63-24,
faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe: vozilo Renault Safrane 2.5, letnik 1997, prevoženih
236.431 km.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena: 1.800,00 EUR z DDV.
5. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS 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),
– fotokopija osebnega dokumenta oziroma fotokopija izpiska iz sodnega registra
(registracija) kolikor gre za pravne osebe,
– overjeno pooblastilo za sodelovanje na
dražbi, če je oseba zastopnik.
6. Vsak dražitelj mora do vključno srede,
4. 3. 2009 plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene na podračun Občine Žalec št.
01390-0100004366, s pripisom »za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem,
ki na dražbi ne bodo uspeli pa vrnila brez
obresti v roku treh dni po končani dražbi.
7. Pogodba o prodaji motornega vozila
mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel, v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe ne odzove, mu lahko
naročnik podaljša rok za največ 15 dni. Kolikor tudi v podaljšanem roku dražitelj ne
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podpiše pogodbe, varščina zapade v korist
Občine Žalec.
8. Kupnino mora kupec poravnati v
osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366.
Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno
sestavino pravnega posla.
9. Nakup motornega vozila se opravi po
načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
10. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi imenovana komisija,
dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 4. 3.
2009 vplačal varščino in pred pričetkom
dražbe predložil vse zahtevane dokumente.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za motorno
vozilo vsakič za 100 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
f) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
g) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne
ugovore reši komisija takoj.
h) Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07).
11. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti
varščino brez obresti.
12. Javna dražba bo opravljena v sredo,
dne 4. 3. 2009, ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
13. Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila in informacije v zvezi z vozilom na
GSM: 041/638-622 in glede izvedbe postopka po tel. 03/713-63-24. Ogled motornega
vozila je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec
Št. 478-70/2009
Ob-1647/09
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2008
(Uradni list RS, št. 22/08, 39/08, 54/08 in
97/08) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnina v k.o. Cerovec
(1489)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 2003/32 – pašnik, v izmeri
785 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec, izklicna

cena znaša 13.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena
gradnji.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 488/4 – pašnik, v izmeri
474 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče in
– parc. št. 488/6 – pašnik, v izmeri 35 m2,
ZKV 708, k.o. Stopiče.
Zemljišči se prodajata skupaj, izklicna
cena zemljišč je 22.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni
gradnji. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka.
2.3. Nepremičnini v k.o. Ždinja vas
(1457)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 103/15 – pašnik, v izmeri
817 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna
cena znaša 25.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR,
– parc. št. 103/16 – dvorišče, v izmeri
182 m2, ZKV 210, k.o. Ždinja vas, izklicna
cena znaša 5.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta namenjeni
gradnji.
Izklicni ceni ne vključujeta pripadajočih
davkov.
2.4. Nepremičnina v k.o. Kandija (1483)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 946 – travnik v izmeri 1029 m2,
ZKV 1483, k.o. Kandija, izklicna cena znaša
120.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je
2.000,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena
gradnji.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
2.5. Nepremičnini v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1484)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 1058/16, njiva, v izmeri
239 m2, ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, izklicna cena znaša 23.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR;
– parc. št. 1058/17, njiva, v izmeri
120 m2, ZKV 479, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, izklicna cena znaša 12.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč.
Izklicni ceni ne vključujeta pripadajočih
davkov.
2.6. Nepremičnina v k.o. Gotna vas
(1485)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri
2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna
cena znaša 222.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Nepremičnina parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas, je dana v zakup do 31. 12. 2009.
2.7. Nepremičnina v k.o. Bršljin (1455)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 507/11, travnik, v izmeri
279 m2, ZKV 162, k.o. Bršljin, izklicna cena
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znaša 18.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR;
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočih
davkov.
Nepremičnina parc. št. 507/11, (pred parcelacijo del parc. št. 507/2), k.o. Bršljin, je
dana v zakup do 31. 12. 2009.
2.8. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas
(1481)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 2160/28, gozd, v izmeri
467 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 42.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/29, gozd, v izmeri
1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 93.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/30, gozd, v izmeri
854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 73.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 2160/31, gozd, v izmeri
1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 96.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Navedene nepremičnine se nahajajo v
območju stavbnih zemljišč.
Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih
davkov.
Nepremičnina parc. št. 2160/30, (pred
parcelacijo del parc. št. 2160/1), k.o. Smolenja vas je dana v zakup, najkasneje do
21. 1. 2010.
2.9. Nepremičnine v k.o. Šentpeter
(1460)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 160/160, pašnik, v izmeri
766 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 74.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/161, pašnik, v izmeri
692 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 67.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/162, pašnik, v izmeri
711 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 68.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/165, pašnik, v izmeri
767 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 84.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/167, pašnik, v izmeri
1174 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 127.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/220, pašnik, v izmeri
729 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 79.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/257, pašnik, v izmeri
616 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 68.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/259, pašnik, v izmeri
720 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 79.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/254, pašnik, v izmeri
668 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter, izklicna
cena znaša 72.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR;
– parc. št. 160/249, cesta, v izmeri
147 m2 in parc. št. 160/251, pašnik, v izmeri
650 m2, ZKV 248, k.o. Šentpeter. izklicna

cena znaša 84.000,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR.
Nepremičnini parc. št. 160/249 in
160/251, k.o. Šentpeter se prodajata skupaj. Navedene nepremičnine se nahajajo v
območju stavbnih zemljišč, so namenjene
gradnji in komunalno opremljene.
Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih
davkov.
3. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v
roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v
pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške v
zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 4. 3. 2009:
6.1. za nepremičnino v k.o. Cerovec
– za parc. št. 2003/32 ob 8. uri,
6.2. za nepremičnini v k.o. Stopiče
– za parc. št. 488/4 in parc. št. 488/6
ob 8.15.
6.3. za nepremičnini v k.o. Ždinja vas
– za parc. št. 103/15 ob 8.30,
– za parc. št. 103/16 ob 8.45.
6.4. za nepremičnino v k.o. Kandija
– za parc. št. 946 ob 9. uri.
6.5. za nepremičnini v k.o. Šmihel pri
Novem mestu
– za parc. št. 1058/16 ob 9.15,
– za parc. št. 1058/17 ob 9.30.
6.6. za nepremičnino v k.o. Gotna vas
– za parc. št. 1020/70 ob 9.45.
6.7. za nepremičnino v k.o. Bršljin
– za parc. št. 507/11 ob 10. uri.
6.8. za nepremičnine v k.o. Smolenja
vas
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– za parc. št. 2160/28 ob 12. uri,
– za parc. št. 2160/29 ob 12.15,
– za parc. št. 2160/30 ob 12.30,
– za parc. št. 2160/31 ob 12.45.
6.9. za nepremičnine v k.o. Šentpeter
– za parc. št. 160/160 ob 13. uri,
– za parc. št. 160/161 ob 13.15,
– za parc. št. 160/162 ob 13.30,
– za parc. št. 160/165 ob 13.45,
– za parc. št. 160/167 ob 14. uri,
– za parc. št. 160/220 ob 14.15,
– za parc. št. 160/257 ob 14.30,
– za parc. št. 160/259 ob 14.45,
– za parc. št. 160/254 ob 15. uri,
– za parc. št. 160/249 in parc. št. 160/251
ob 15.15.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:
– 00478-105-2008 za parc. št. 2003/32,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Cerovec;
– 00478-106-2008 za parc. št. 488/4 in
parc. št. 488/6, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Stopiče;
– 00478-112-2008 za parc. št. 103/15 in
103/16, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Ždinja vas;
– 00478-107-2008 za parc. št. 946, z
navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Kandija;
– 00478-111-2008 za parc. št. 1058/16
in 1058/17, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z
navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Šmihel pri Novem mestu;
– 00478-109-2008 za parc. št. 1020/70,
k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas;
– 00478-113-2008 za parc. št. 507/11,
k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – Bršljin;
– 00478-110-2008 za parc. št. 2160/28,
2160/29, 2160/30 in 2160/31, k.o. Smolenja
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vas, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Smolenja vas;
– 00478-103-2008 za parc. št. 160/160,
160/161, 160/162, 160/165, 160/167,
160/220, 160/257, 160/259, 160/254,
160/249 in 160/251, k.o. Šentpeter, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Šentpeter.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o
predmetnih nepremičninah in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska
uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v
zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest

Ob-1576/09
Javni zavod Lekarna Brežice, Razpisna
komisija Sveta zavoda, razpisuje, na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Lekarna Brežice, prosto delovno
mesto
direktorja (m/ž) Javnega zavoda Lekarna Brežice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje razpisne pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v lekarniški dejavnosti,
– da je slovenski državljan/ka,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela Lekarne Brežice za naslednje mandatno obdobje.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo štirih let, s soglasjem ustanovitelja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti fotokopije:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Javni zavod
Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250
Brežice, s pripisom na ovojnici »za razpisno
komisijo«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Javni zavod Lekarna Brežice
Št. 26/09
Ob-1605/09
Svet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica na podlagi 12. in 21. člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta
Udoviča Cerknica (Uradni list RS, št. 70/97)
razpisuje delovno mesto
direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu,
– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Svet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska
22, 1380 Cerknica, s pripisom za »za razpis
direktorja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Ob-1633/09
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in
103/07) Svet zavoda Doma Nine Pokorn

Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, objavlja
prosto delovno mesto:
strokovni vodja zavoda.
Pogoji za opravljanje dela:
– strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu: višja ali visoka šola
za socialno delo, psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije in teološke
smeri z ustrezno specializacijo,
– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije,
da 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, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Doma Nine Pokorn pridobi podatke iz tretje alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila;
– vizijo strokovnega vodenja zavoda.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu, so:
– vodenje strokovnega sveta doma,
– načrtovanje, vodenje in organiziranje
strokovnega dela,

– priprava predlogov za delovne in razvojne programe in poročil o njihovem uresničevanju v delu, ki se nanaša na strokovno delo,
– priprava predloga svetu doma za imenovanje članov strokovnega sveta doma,
– priprava predlogov za strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev,
– priprava strokovnih mnenj in predlogov
ukrepov,
– opravljanje del in nalog po navodilu
direktorja,
– opravljanje del in nalog, določenih z
zakonom oziroma splošni akta doma.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas – 5-letni
mandat, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v obdobju 6 mesecev. Delo
bo opravljal v Domu Nine Pokorn Grmovje,
Pernovo 4a, Žalec, v nazivu strokovni vodja
zavoda.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom, zahtevanimi izjavami
in prilogami v osmih dneh po objavi, na
naslov: Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, z označbo »prijava na
razpis – strokovni vodja«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pokličite Lenart Tomaža na številko 03/71329-02.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda
Doma Nine Pokorn Grmovje
Št. 0070/2009
Ob-1657/09
Na podlagi 35. člena Statuta Doma starejših občanov Kočevje, št. 690/03 z dne
2. 12. 2003, Svet Doma starejših občanov
Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje,
objavlja javni razpis za
direktorja/ico Doma.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zahteve Zakona o socialnem varstvu,
s spremembami in dopolnitvami (prvi odstavek 56. člena);
a) izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
dokazila o delovnih izkušnjah);
2. priložiti življenjepis;
3. priložiti vizijo;
4. kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8 dni po objavi.
Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja
Doma bo Svet izvedel na podlagi proučitve
priloženih dokazil.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo
direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano
soglasje k imenovanju, ki ga poda minister,
pristojen za socialno varstvo, vendar pa ne
pred 8. 6. 2009.
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami, v pismeni obliki, priporočeno,
po pošti na naslov: Svet Doma starejših
občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, s pripisom »razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v roku 30 dni po objavi razpisa.
Svet Doma starejših občanov Kočevje
Št. 110-3/2009-1
Ob-1660/09
Na podlagi Sklepa Sveta Mestne knjižnice Ljubljana, sprejetega na 1. seji Sveta
MKL, Svet Mestne knjižnice Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana.
Kandidat(-ka) za zasedbo mesta direktorja/direktorice javnega zavoda mora izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje
v skladu s 17. členom Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Mestna Knjižnica Ljubljana
(Uradni list RS, št. 30/08 in 105/08), 17. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01) in 33. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), in sicer:
– najmanj univerzitetna izobrazba s področja družboslovja ali humanistike,
– strokovno poznavanje področja dela
zavoda,
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
najmanj enega svetovnega jezika.
Prijavljeni kandidati in kandidatke morajo predložiti vizijo programskega razvoja
javnega zavoda.
Izbrani(-a) kandidat(-ka) bo imenovan(-a)
za dobo petih let.
Kandidati in kandidatke naj prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v
osmih dneh od objave razpisa na naslov:
Svet Mestne knjižnice Ljubljana, Kersnikova
ulica 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za
direktorja/direktorico javnega zavoda«, s pripisom: »Za razpisno komisijo, Ne odpiraj!«.
Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o
imenovanju obveščeni v zakonskem roku.
Svet Mestne knjižnice Ljubljana
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Druge objave

Ob-1578/09
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Majšperk, št. 478-1/2009 z dne
29. 1. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo osebnega vozila
1. Predmet prodaje: osebno vozilo Nissan
Terrano 2,7 turbo D, reg. št. MB 64 – 64C,
letnik 1994, prevoženih 221.700 km, št.
ohišja JN1WBYD21U0161718, moč motorja 73 kW, barva vozila SOM.
Izhodiščna (najnižja) vrednost nepremičnin znaša 500,00 EUR.
2. Zakonska podlaga za razpolaganje
Prodaja osebnega službenega vozila se
izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin.
V skladu s prvim odstavkom 14. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin je bila prodaja osebnega službenega vozila vključena v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine.
3. Vozilo se prodaja po načelu »videno,
kupljeno«.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o
državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti overjeno
pisno pooblastilo.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene predmeta prodaje, ki se vplača na
TRR proračuna št. 01269-0100017182, sklic
1/2009 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu
varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
– davčna številka,
– številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane
varščine,

– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba, izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija),
– overjeno pooblastilo, v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnine, ki je predmet prodaje,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru
pravne osebe se izjava podpiše s strani
zakonitega zastopnika in z žigom.
e) Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe. Izbrani
kupec bo moral plačati dogovorjeno kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe.
Davek na promet rabljenih motornih vozil
plača kupec. Kupec plača tudi morebitne
druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan spremembo lastništva pri registracijski organizaciji
urediti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne
pogodbe.
5. Pravočasnost ponudbe
Pisne ponudbe z vso zahtevano ponudbeno dokumentacijo in z vidno oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo vozila – Ne
odpiraj« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk.
Ponudniki so dolžni svoje pisne ponudbe dostaviti v sprejemno pisarno Občine
Majšperk, ne glede na vrsto prenosa, do
vključno 25. 2. 2009 do 12. ure, sicer se bo
kot nepravočasna zavrgla.
Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 2.
2009 ob 13. uri, v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, v sejni
sobi.
6. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo: ponudnika dana ponudba zavezuje
najmanj do 15. 3. 2009.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo
kupnino. Če bo med prispelimi ponudbami
več najugodnejših ponudb, bo prodajalec
med temi ponudniki opravil javno dražbo, pri
čemer bo za izklicno ceno določil ponujeno
najugodnejšo ceno.
Predstojnik prodajalca lahko postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Sklenitev pogodbe: izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8
dni od prejema pisnega poziva k podpisu
pogodbe.
9. Podrobnejše informacije o vozilu, ki je
predmet prodaje: zainteresirani ponudniki
lahko pridobijo podrobnejše informacije o
vozilu vsak delovni dan pri Gorazdu Ladineku, tel. 02/795-08-31, e-naslov: gorazd.

ladinek@majsperk.si. Ogled vozila je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Majšperk
Št. 3528-02/2007
Ob-1580/09
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), 7. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05,
65/07, 75/08) ter na podlagi Posamičnega
programa razpolaganja št. 3528-02/2007, ki
ga je sprejel župan Občine Črnomelj, Andrej
Fabjan, dne 2. 2. 2009, objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št.:
5880254, ID za DDV: SI83111697.
2. Predmet prodaje
Prodaja prostorov v stavbi z identifikacijsko številko 112.ES na naslovu Vinica 3,
8344 Vinica, stoječa na zemljišču parc. št.
549/10 k.o. Vinica, vpisana v vl. št. 708 k.o.
Vinica, in sicer:
A) a) prodaja posameznega dela stavbe
v 1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/5
k.o. Vinica, identifikacijska številka 5.E –
nestanovanjska raba v izmeri 17,11 m2,
b) prodaja posameznega dela stavbe v
1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/6
k.o. Vinica, identifikacijska številka 6.E – nestanovanjska raba v izmeri 24,71 m2,
c) prodaja posameznega dela stavbe v 1.
etaži, vpisanega v podvložku št. 708/7 k.o.
Vinica, identifikacijska številka 7.E – nestanovanjska raba v izmeri 5,23 m2,
d) prodaja posameznega dela stavbe v
1. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/10
k.o. Vinica, identifikacijska številka 10.E –
nestanovanjska raba v izmeri 21,83 m2,
e) prodaja posameznega dela stavbe v
2. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/11
k.o. Vinica, identifikacijska številka 11.E, nestanovanjska raba v izmeri 26,42 m2.
Pri posameznem delu stavbe pod točko
Ad) Občina Črnomelj prodaja svoj solastniški delež v višini ½. Solastniški delež se
odproda pod pogojem, da kupec kupi vse
nepremičnine pod točko A) kot celoto. V
skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika ima solastnik pri prodaji predkupno
pravico. Solastniški delež na skupnih delih
znaša 744/10000.
B) a) prodaja posameznega dela stavbe
v 3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/14
k.o. Vinica, identifikacijska številka 14.E –
nestanovanjska raba v izmeri 20,45 m2,
b) prodaja posameznega dela stavbe v
3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/15
k.o. Vinica, identifikacijska številka 15.E –
nestanovanjska raba v izmeri 37,36 m2,
c) prodaja posameznega dela stavbe v
3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/16
k.o. Vinica, identifikacijska številka 16. E –
nestanovanjska raba v izmeri 27,04 m2,
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d) prodaja posameznega dela stavbe v
3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/17
k.o. Vinica, identifikacijska številka 22.E –
nestanovanjska raba v izmeri 1,86 m2,
e) prodaja posameznega dela stavbe v
3. etaži, vpisanega v podvložku št. 708/18
k.o. Vinica, identifikacijska številka 23.E –
nestanovanjska raba v izmeri 2,51 m2,
f) prodaja posameznega dela stavbe v 3.
etaži, vpisanega v podvložku št. 708/19 k.o.
Vinica, identifikacijska številka 24.E – ne
stanovanjska raba v izmeri 8,24 m2.
Nepremičnine pod točko B) se odprodajo
vse skupaj kot celota. Solastniški delež na
skupnih delih znaša 858/10000.
3. Izhodiščna cena za nepremičnine znaša:
– pod A) 7.978,00 EUR,
– pod B) 16.673,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno.
Nepremičnine se odprodajo po načelu
»videno – kupljeno«. Vsak sodelujoči na
javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti
znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje in iz navedenega naslova
napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih
koli odškodninskih zahtevkov.
V postopku javnega zbiranja ponudb se
bo najprej ugotovil najugodnejši ponudnik.
Kolikor najugodnejši ponudnik ne bo solastnik nepremičnine pod točko Ad), se nepremičnine po ponudbeni ceni najugodnejšega
ponudnika ponudijo solastniku v odkup. Če
solastnik ne bo uveljavljal predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev prodajne
pogodbe nadaljeval z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnin je v času razpisa možen po predhodni najavi.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali v
drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so
državljani RS oziroma druge države članice
EU in samostojni podjetniki posamezniki s
sedežem v RS oziroma drugi državi članici
EU ter tujci, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor
RS.
6. Rok in način oddaje ponudbe
Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti
na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, ali oddajo v sprejemni
pisarni Občine Črnomelj. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti
ovojnici dostaviti do vključno 2. 3. 2009 do
12. ure.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom
občine vidno (poudarjeno) navedeno:
– za nepremičnine pod točko A) Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnin pod A!
– za nepremičnine pod točko B) Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnin pod B!
7. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stal-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb,
– ponujeno ceno, pri čemer ponujena
cena (brez davščin), ne sme biti nižja od
izhodiščne cene,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– original dokazilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec prodajne pogodbe (po
razpisni dokumentaciji).
8. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe vplačati varščino v višini
10% izhodiščne vrednosti nepremičnin. Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR
Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850,
sklic: 00 3528-02-2007. Potrdilo oziroma
kopijo potrdila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana
le ponudba z dokazilom o plačani varščini.
Plačana varščina bo, po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino,
neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino
nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da
bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je
enaka izhodiščni ceni.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Črnomelj, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. Župan občine odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel z najugodnejšim
ponudnikom.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Črnomelj:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k
oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno
določi ceno, ki so jo v ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
10. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Črnomelj sklenila prodajno pogodbo v
15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice.
Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, lahko Občina
Črnomelj podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino,
prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega
najugodnejšega ponudnika.
11. Način in rok plačila kupnine
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kup
nino poravnati Občini Črnomelj v roku 8 dni

od izstavitve računa s strani Občine Črnomelj. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje brezobrestno
v kupnino v prodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Črnomelj ima v tem primeru pravico
obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik
plača v postopku zbiranja ponudb. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite
zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila
kupnine do dne plačila.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest z dnem vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. Vknjižbo
lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo
izvedena po plačilu celotne kupnine, bo predlagal prodajalec. Zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca
bo s strani prodajalca izstavljeno po plačilu
celotne kupnine.
12. Stroške overitve zemljiškoknjižnega
dovolila krije prodajalec. Davek na promet z
nepremičninami, stroške vknjižbe lastninske
pravice v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške, povezane z realizacijo pravnega
posla, krije kupec.
13. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ponudbe, ki bodo prispele po
razpisnem roku (nepravočasna ponudba),
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Komisija prav tako izloči ponudbe
s pogoji, ki so v nasprotju s tem razpisom
in ponudbe, za katere ne bo vplačana
varščina.
14. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb.
15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
2. 3. 2009 ob 13. uri na sedežu Občine
Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
17. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb za prodajo ne zavezuje prodajalca,
da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo po tem razpisu. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, pri
čemer se ponudnikom brezobrestno povrne
že plačana varščina. Ponudnikom se v tem
primeru povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
18. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj. Kontaktni osebi: Slavica Novak
Janžekovič (tel. 07/30-61-108) in Katarina
Plut (tel. 07/30-61-109).
Občina Črnomelj
Št. 478-434/2009-256
Ob-1581/09
Občina Ljutomer na podlagi 43. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2009 z dne 2. 2. 2009 in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Ljutomer z dne 5. 2.
2009 objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Ljutomer
1. Predmet prodaje: nepremičnina na
Moti 71, parc. št. 390/210 dvorišče v izmeri 504 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
42 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 32 m2
in stanovanjska stavba v izmeri 68 m2, vlož.
št. 414, k.o. Mota. Stanovanjska hiša je zasedena z najemnico za nedoločen čas.
2. Izhodiščna vrednost nepremičnine:
29.807, 89 EUR, brez davka na nepremičnine.
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo pravne in fizične osebe.
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo v zaprti kuverti
ali osebno oddajo do vključno 3. 3. 2009 do
12. ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z oznako: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine
na Moti 71«.
Rok vezanosti na ponudbo začne teči od
dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme
od dneva objave do poteka roka za oddajo
ponudb, kar pa ne velja za predkupne upravičence.
4. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
2.980,79 EUR, katera se nakaže na račun
Občine Ljutomer št. 01263-0100013693;
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na Davčnem uradu. Dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine;
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega zbiranja ponudb.
5. Neuspelim ponudnikom se varščina vrne brezobrestno v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku pa se varščina poračuna pri plačilu kupnine za nepremičnino po sklenjeni
prodajni pogodbi. Če uspeli ponudnik brez
opravičenega vzroka odstopi od nakupa, se
mu varščina ne vrne.
6. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik nepremičnine ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če predkupni upravičenec
v roku 60 dni od prejema ponudbe ne bo
izjavil, da ponudbo sprejema, lahko proda
lastnik stanovanje v etažni lastnini drugemu
ponudniku, vendar samo pod enakimi ali
za kupca manj ugodnimi pogoji. Predkupna
pravica se uveljavlja po vrstnem redu določenem v 176. členu Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08). Če predkupni upravičenec svoje predkupne pravice
ne izkoristi, se mu položaj iz najemnega
razmerja ne sme poslabšati.
7. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 30 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
8. Plačilo nepremičnine se opravi najpozneje v roku 8 dni od podpisa prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.

9. Nepremičnina se prodaja po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanjsko hišo v stanju, kakršno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel
lastnik.
10. Davek na promet nepremičnin, stroške prodajne pogodbe, overitve in prenosa
lastninske pravice ter morebitne druge stroške plača kupec.
11. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Občina Ljutomer, po plačilu celotne kupnine.
12. Prodajalec lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
13. Vsa pojasnila v zvezi z javnim
zbiranjem ponudb interesenti dobijo na
Občini Ljutomer, pri Lilijani Koser, tel.
02/584-90-50.
Občina Ljutomer
Št. 030-4/2009-8/0924
Ob-1615/09
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo zastopa
županja Irena Majcen, na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št.
87/02), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, 79/00 in vse nadaljnje spremembe), 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) in sklepa 16. redne seje Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica z dne
15. 12. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo objekta za izvajanje programov
osnovnošolskega splošnega
izobraževanja in programov vrtca
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je zemljišče na parc. št. 142, 143 in 144 vse
k.o. Tinjska gora, v skupni izmeri 5.685 m2.
Zemljišče je v dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni
list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03
in 131/04), opredeljeno kot zazidano (parc.
št. 142, 143) in nezazidano (parc. št. 144)
stavbno zemljišče.
3. Namen javnega zbiranja ponudb je
ustanovitev stavbne pravice kot posebne
pravice uporabe zemljišča za izgradnjo
objekta za potrebe izvajanja programov
osnovnošolskega splošnega izobraževanja
in programov vrtca. Stavbna pravice se podeli za obdobje 16 let. Občina Slovenska
Bistrica (v nadaljevanju: razpisovalec) bo
podelila stavbno pravico tistemu ponudniku
(v nadaljevanju: prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem
in prevzemnikom v roku dvanajst mesecev po podpisu pogodbe zgradil in opremil
objekt v velikost 1.871,52 m2 bruto površine
v skladu z objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za sodelovanje pri javnem zbiranju: pri javnem zbiranju ponudb za ustanovitev stavne pravice lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih.
5. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
– podatke o ponudniku,
– ponudbo s prilogo (natančen izračun
vseh stroškov gradnje in opreme objekta),
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– ponujeno višino najemnine za objekt,
– izjavo o roku vezanosti na ponudbo,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz
javne objave in razpisne dokumentacije,
– izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– vzorec pogodbe o ustanovitvi stavbne
pravice.
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo in ostale
tehnične pogoje.
6. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki bremenijo prevzemnika: nadomestilo za ustanovitev stavbne
pravice na parc. št. 142, 143 in 144 vse k.o.
Tinjska gora, za obdobje 16 let znaša v višini
27.746,04 EUR, izračunano na predpostavki, da se nadomestilo poravna v enkratnem
znesku v začetku obdobja. Imetnika stavbe
pravice bremenijo tudi vsi stroški DDV, takse
in vsi stroški vezani na pridobitev projektne
in tehnične dokumentacije za izgradnjo in
opremo objekta.
7. Merilo, po katerem se bodo vrednotile ponudbe, je višina najemnine za najem
dani objekt. Kolikor bo komisija razpisovalca
ocenila, da bi za dodelitve stavbne pravice
lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje,
bo med ponudniki izvedel pogajanja.
8. Predložitev ponudb: svojo ponudbo
morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj ponudba z navedbo ustanovitev stavbne pravice na parc.
št. 142, 143 in 144 k.o. Tinjska gora«. Na
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.
Kuverto ponudniki vložijo v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo po
pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
Slov. Bistrica, najkasneje do torka, 24. 2.
2009, do 15. ure.
Rok vezanosti ponudbe je do dneva sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice,
vendar najkasneje do 31. 3. 2009.
9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika: pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje županja Občine Slovenska Bistrica. Komisija
bo izbrala prevzemnika stavbne pravice na
osnovi razpisnih meril. Izbrani prevzemnik
mora v roku 30 dni do prejema obvestila o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe, skleniti
pogodbo.
10. Omejitve razpisovalca v zvezi z postopkom: Občina Slovenska Bistrica si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odškodninske odgovornosti.
11. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani www.slovenska-bistrica.si,
lahko pa se osebno prevzame v sprejemni
pisarni Občine Slovenska Bistrica, vsak delovni dan od 7. do 15. ure, do izteka razpisnega roka.
12. Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko zainteresirani dobijo na Občini
Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, pri Ireni Jereb, na tel. 02/843-2820 ali 02/843-28-22, e-pošta: irena.jereb@
slov-bistrica.si.
Občina Slovenska Bistrica
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Št. 007/1-1/2009
Ob-1616/09
V skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
2/04) in 4. členom Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 41/04),
Občina Kranjska Gora objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo
osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Kranjska Gora
I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz 10. člena Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (lastnike počitniških
hiš in stanovanj na območju Občine Kranjska Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci
so dolžni podatke vpisati v priloženi obrazec
in jih do vključno 28. 2. 2009 poslati na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
1b, 4280 Kranjska Gora.

OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN
PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V OBČINI KRANJSKA GORA
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v Občini Kranjska Gora
(zavezanca):
__________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča zavezanca: ___________________________________
Matična številka: _________________ Davčna številka: _____________________
Telefonska številka: _________________________________________________
Naslov počitniške hiše/stanovanja: ______________________________________
2

Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja: _______ m Število ležišč: _______
Kraj in datum: _________________ Podpis zavezanca: ______________________

II. Poziv zavezancem – spremembe kvadrature, naslova in oprostitveni razlogi
Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 7. člena Odloka z obrazložitvijo, pošljite na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora, do vključno 28. 2. 2009.
Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska
Gora ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Kranjska Gora
http://obcina.kranjska-gora.si.
Za kakršna koli pojasnila smo vam na
voljo na tel. 04/580-98-12 (kontaktna oseba:
Vida Černe).
Občina Kranjska Gora
Ob-1640/09
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
43. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07) in sklepa Mestnega sveta Občine
Ptuj sprejetega na 25. seji, dne 26. 1. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj.

2. Predmet prodaje je nepremičnina:
2.1. poslovni prostor v 2. etaži poslovno
stanovanjske stavbe, v izmeri 195,96 m2,
Dravska ulica 6, Ptuj, vl. št. 840/8, nepremičnine 8.E, k.o. Ptuj po izhodiščni vrednosti 159.000,00 € – prostor je zaseden z
najemnikom.
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe/samostojni podjetniki
posamezniki, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije ali v državah članicah
EU in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in državljani držav članic
EU. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 23. 2. 2009,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup poslovnega prostora«. Osebno
prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj,
Mestni trg 1, Oddelek za gospodarske javne
službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, soba št. 29/II, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
4. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 26. 2. 2009 ob 13. uri, v sobi
št. 29/II na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob
izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji
predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti
v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
6. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe oziroma izstavitvi računa. Plačilo
kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
8. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne more
uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
9. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve, plača kupec.
10. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
12. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne
službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, soba št. 26/II, tel. 02/74829-66 – kontaktna oseba Asja Stropnik.
Mestna občina Ptuj
Št. 15/09
Ob-1577/09
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list RS, št. 29/91) Upravni
odbor Prešernovega sklada objavlja
vabilo
za predlaganje kandidatov za
Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno
obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od oktobra 2007 do
15. septembra 2009) in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– opredelitev življenjskega opusa ali
umetniških projektov, predlaganih za nagrado z natančnim opisom del,
– utemeljitev pomena umetniškega prispevka za slovensko in mednarodno kulturno okolje,
– kratek življenjepis, bibliografijo in seznam projektov.

Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal predloge za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada do 15. septembra 2009 na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10, Ljubljana. Prijave, ki bodo prišle po tem datumu,
bodo obravnavane v postopku za podelitev
nagrad v letu 2011.
V besedilu vabila uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Upravni odbor Prešernovega sklada
Ob-1579/09
Družba Komunala Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, obvešča
javnost skladno z določbami 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI,
da je dne 24. 12. 2008 družba Koto d.d.
Ljubljana, skladno z določbami 123. člena
ZTFI, obvestila družbo Komunala Nova Gorica d.d., da je dne 23. 12. 2008 pridobila
15.874 delnic izdajatelja Komunala Nova
Gorica d.d. z oznako KNGG, kar predstavlja
9,380% vseh delnic družbe. Omenjeno količino delnic je družba Koto d.d. pridobila od
družbe Surovina Holding d.d. Ptuj.
Po opravljeni zadevni transakciji ima
družba Koto d.d. Ljubljana 17.567 delnic
izdajatelja Komunala Nova Gorica d.d. z
oznako KNGG, kar predstavlja 10,381%
vseh delnic družbe, družba Surovina Holding d.d. Ptuj pa z dnem odsvojitve nima
več delnic izdajatelja Komunala Nova Gorica d.d. z oznako KNGG.
Dne 6. 1. 2009 je družba CPG Cestno
podjetje Nova Gorica d.d., Nova Gorica obvestila družbo Komunala Nova Gorica d.d.,
da je dne 31. 12. 2009 pridobila 34.739 delnic izdajatelja Komunala Nova Gorica d.d. z
oznako KNGG, kar predstavlja 20,53% vseh
delnic družbe. Po opravljeni zadevni transakciji ima družba CPG Cestno podjetje Nova
Gorica d.d. Nova Gorica 34.739 delnic izdajatelja Komunala Nova Gorica d.d. z oznako
KNGG, kar predstavlja 20,53% vseh delnic
družbe. Pred opravljeno transakcijo družba
CPG Cestno podjetje Nova Gorica d.d. Nova
Gorica, ni bila imetnica delnic izdajatelja.
Komunala Nova Gorica d.d.
Ob-1634/09
V skladu s točko I.A. Statuta družbe
KOTO d.d. Ljubljana, vas obveščamo, da
nas je družba Zlata Moneta II d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, obvestila, da
je dne 24. 12. 2008 pridobila 67.203 delnic
izdajatelja KOTO d.d., Agrokombinatska 80,
Ljubljana, z oznako KOTG, kar predstavlja
10,404% vseh delnic družbe.
Po opravljeni transakciji ima družba Zlata
Moneta II d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000
Maribor, 67.203 delnic izdajatelja KOTO
d.d., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana,
z oznako KOTG, kar predstavlja 10,404%
vseh delnic družbe.
Uprava družbe
KOTO d.d. Ljubljana

Št.

11 / 13. 2. 2009 /

Stran

271

Ob-1635/09
V skladu s točko I.A. Statuta družbe
KOTO d.d. Ljubljana, vas obveščamo, da
nas je družba Surovina holding d.d., Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj, obvestila, da je
dne 19. 12. 2008 pridobila 156.004 delnic
izdajatelja KOTO d.d., Agrokombinatska 80,
Ljubljana, z oznako KOTG, kar predstavlja
24,151% vseh delnic družbe.
Po opravljeni transakciji ima družba Surovina holding d.d., Rogozniška cesta 33,
2250 Ptuj, 156.004 delnic izdajatelja KOTO
d.d., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana,
z oznako KOTG, kar predstavlja 24,151%
vseh delnic družbe.
Uprava družbe
KOTO d.d. Ljubljana
Št. 12/2009
Ob-1648/09
V skladu z določbami 10. člena Zakona
o prevzemih (ZPre-1) družba Thermana d.d.
družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 4,
3270 Laško, objavlja obvestilo, da je družba Infond Holding d.d., Titova c. 2A, 2000
Maribor, s prodajo 200.000 delnic družbe
Thermana d.d., Zdraviliška c. 4, 3270 Laško,
lastnik 9,41% deleža v osnovnem kapitalu
družbe Thermana d.d. družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 4, 3270 Laško.
Thermana d.d.
direktor
mag. Roman Matek
Ob-1591/09
Na podlagi sklepa ustanovitelja Zavoda
za pomorstvo, Zavoda za pomorsko izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– v likvidaciji, Bernekerjeva 6, 2000 Maribor, z dne 20. 1. 2009, o prenehanju poslovanja zavoda, ker so prenehale potrebe
oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti,
za katero je bil zavod ustanovljen (tretja
alinea 54. člena Zakona o zavodih – ZZ),
objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Mariboru
je s sklepom opr. št.: Srg 2009/2930 z dne
3. 2. 2009, pri subjektu vpisa Zavod za
pomorstvo, Zavod za pomorsko izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje – v
likvidaciji, Bernekerjeva 6, 2000 Maribor,
pod opr. št.: Srg 2009/2930 vpisalo v sodni
register tega sodišča začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski
upravitelj poziva vse upnike, da prijavijo
svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v
roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in
jih poslati na naslov: Zavod za pomorstvo,
Zavod za pomorsko izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje – v likvidaciji,
Bernekerjeva 6, 2000 Maribor. Dolžniki se
pozivajo, da takoj poravnajo dolgove do
zavoda.
Likvidacijski upravitelj
Marko Žagar
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Objave po Zakonu o medijih

Ob-1582/09
Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki imajo v premoženju družbe Tv
Celje d.o.o. najmanj petodstotni delež kapitala:
– Ivan Pfeifer, Polzela 76, 3313 Polzela – 51%,
– Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12,
3000 Celje – 49%.

Ob-1586/09
V skladu s 64. členom ZMed objavljamo,
da ima družba Megaline d.o.o., Stegne 21c,
1117 Ljubljana, 100% lastniški in upravljalski
delež v družbi R Gama MM d.o.o., Stegne
21c, 1117 Ljubljana, ki je izdajatelj radijskega programa Radio Ekspres.

Ob-1584/09
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 Velenje.
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5% odstotkov kapitala imajo: Naš
čas, d.o.o., 38,64%; Boris Zakošek, 18,05%;
Mira Zakošek, 8,64%; Stanislav Vovk 7,67%;
Mitja Čretnik, 6,55%; Nina Jug, 5,31%.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.

Ob-1588/09
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o medijih objavlja družba Radio
Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja
Loka naslednje podatke:
a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih
oseb, ki imajo v premoženju družbe najmanj
5% deleža kapitala:
– Rudi Krvina, Slovenska pot 1, 4426
Žiri – 6,608%,
– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220
Škofja Loka – 9,223%,
– Matjaž Novak, Srednja vas 11, 4223
Poljane – 6,608%,
– Zvonko Mahnič, Podklanec 1, 4226
Žiri – 6,608%,
– Saša Pivk Avsec, Potoče 33, 4205
Preddvor – 5,608%,
– Rudi Zevnik, Mavčiče 33, 4211 Mavčiče – 5,642%,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 32,793%.
b) Imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo: Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.

Ob-1585/09
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
Zahtevani podatki po 64. členu Zakona o
medijih so nespremenjeni, Ob-3114/07, Ur.
l. RS, št. 11/07, stran 889; Revija SRP.

Ob-1637/09
Izdajatelj ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor, je prenehal izdajati medij
Blogorola.

Ob-1583/09
V skladu s 64. členom Zakona o medijih
objavljamo, da je izdajatelj lokalnega televizijskega programa Gorenjska televizija
– GTV, družba TELE-TV d.o.o., s sedežem
Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, matična
številka 5304784. Upravljalec in 100% lastnik družbe TELE-TV d.o.o. je Iztok Škofic,
s stalnim prebivališčem Golniška cesta 113,
4000 Kranj.
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Št.

Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 09-020-000045
Ob-1590/09
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije obvešča, da je
28. 1. 2009 izdala sklep št. 3822-11/2008-26
o nameravani sklenitvi pogodbe o izvajanju upravljanja s pretvorbo številk v ENUM
domene številk z družbo Teletech d.o.o., ki
se je kot edini zainteresirani izvajalec javila
na javni poziv za ugotovitev pripravljenosti
zainteresiranih izvajalcev upravljanja s pretvorbo številk v ENUM domene za potrebe
uporabnikov, ki je bil objavljen dne 28. 11.
2008 v Ur. l. RS, št. 112/08.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb

Št. 34/09
Ob-1617/09
Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana,
(Salus d.d.), na podlagi 586/I člena ZGD-1
obvešča delničarje,
I. da je dne 13. 2. 2009 Okrožno sodišče
v Ljubljani, kot registrsko sodišče obvestil,
da bo Salus d.d. kot edini družbenik gospodarske družbe Pharmakon, trgovina in
storitve d.o.o, Tbilisijska ulica 87, Ljubljana,
dne 17. 3. 2009 odločal o soglasju k pogodbi
o pripojitvi gospodarske družbe Pharmakon
d.o.o. h gospodarski družbi Salus Ljubljana,
d.d., ter o soglasju k pripojitvi na podlagi navedene pogodbe.
II. Istočasno z obvestilom je Salus d.d.
navedenemu sodišču predložil pogodbo o
pripojitvi gospodarske družbe Pharmakon
d.o.o. h gospodarski družbi Salus d.d., ki sta
jo dne 6. 2. 2009 sklenili poslovodstvi navedenih družb v notarskem zapisu notarke
Nade Kumar, opr. št. SV-298/2009.
III. Salus d.d. s tem obvestilom opozarja
delničarje:
– da lahko delničarji Salusa d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala Salusa d.d. v enem mesecu od
dne 17. 3. 2009, ko bo Salus d.d. kot edini družbenik prevzete družbe Pharmakon
d.o.o. sprejel sklep o soglasju za pripojitev
Pharmakona d.o.o. Salusu d.d., zahtevajo
sklic skupščine Salusa d.d., ki naj odloči o
soglasju za pripojitev Pharmakona d.o.o. k
Salusu d.d.,
– da je dolžan v roku vsaj mesec dni
pred zasedanjem skupščine – odločanjem
družbenika o soglasju k Pogodbi o pripojitvi
gospodarske družbe Pharmakon d.o.o. h gospodarski družbi Salus Ljubljana, d.d. in pripojitvi na njeni podlagi, delničarjem omogočiti
vpogled v dalje navedene listine in vsakemu
delničarju, ki to zahteva, najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno dati prepis
– pogodbe o pripojitvi gospodarske
družbe Pharmakon d.o.o. h gospodarski
družbi Salus, Ljubljana, d.d. opr. št. SV298/2009,
– letnih poročil družbe Salus d.d. in
Pharmakon d.o.o. za poslovna leta 2005,
2006 in 2007, vmesne bilance Salusa Ljubljana d.d. na dan 31. 12. 2008 ter letnega
poročila Pharmakona d.o.o. za leto 2008 in
zaključnega poročila te družbe,
– skupnega poročila poslovodstev
Salusa d.d. in Pharmakona d.o.o. o pripojitvi,
– poročila nadzornega sveta Salusa
d.d. o pregledu pripojitve.
IV. To obvestilo se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije dne 13. 2. 2009 in na
SEO-NETu istega dne.
Salus, Ljubljana, d.d.
uprava
Ob-1592/09
Skladno z določilom tretjega odstavka
75. člena Zakona o gospodarskih družbah
1-B samostojni podjetnik Posredovanje in
zaposlovanje delovne sile Scholex Šoškić

Davor s.p., Šentiljska cesta 29, Maribor, matična številka 1805924000, davčna številka
SI98966588, obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem listu RS, prenehal opravljati
dejavnost kot samostojni podjetnik oziroma
bo prenesel dejavnost na kapitalsko družbo
s prenosom subjekta samostojnega podjetnika na to družbo, po postopku in na način,
kot je opredeljen v 673. členu ZGD-1 B.
Šoškić Davor s.p.
Ob-1602/09
Zavarovalno zastopniška družba, Zavarovalni biro Dejan Fekonja s.p., s sedežem
na naslovu Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor, matična številka 3152227000, se z
dnem 20. 5. 2009 preoblikuje v Zavarovalni
biro DF d.o.o., v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah-1.
Zavarovalni biro Dejan Fekonja s.p.
Ob-1641/09
V skladu z določbami 412. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi
z likvidacijskim postopkom Inštitut za etiko
Maribor – v likvidaciji, Ob železnici 8, 2000
Maribor, matična številka 3320618000, likvidacijski upravitelj objavlja:
Inštitut za etiko Maribor – v likvidaciji, Ob
železnici 8, 2000 Maribor, matična številka
3320618000, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, Srg 2009/2007 z dne
23. 1. 2009, 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 zavoda
Inštitut za etiko Maribor – v likvidaciji, Ob
železnici 8, 2000 Maribor, v dveh izvodih z
dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve. Dolžniki se pozivajo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj:
Karolina Babič
Ob-1661/09
V skladu s 412. členom ZGD-1 likvidacijski upravitelj družbe MTT Tekstil d.o.o.
– v likvidaciji, objavlja poziv upnikom zaradi
prijav terjatev v naslednji vsebini:
Na podlagi sklepa edinega družbenika
družbe MTT Tekstil, proizvodnja in trgovina
d.o.o., s sedežem na naslovu: Kraljeviča
Marka ulica 19, 2000 Maribor, matična št.
5778573000, Šrimpf Rajka, roj. 13. 1. 1945,
stanujočega Jerebova ulica 25, Miklavž
na Dravskem polju, z dne 27. 1. 2009, in
sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, Srg
2009/2505 z dne 3. 2. 2009, se začne redna likvidacija družbe zaradi ugotovitve, da
ni nikakršne možnosti, da bi družba z dejavnostjo, ki jo opravlja, glede na razmere na tržišču, padca vrednosti angleškega funta proti
evru za več kot 25%, pri čemer predstavlja
angleško tržišče glavno izvozno tržišče za
produkte družbe, skoraj 100% zvišane cene
energentov v letu 2008, povečanega stroška
plač zaposlenih in glede na pretekle obveznosti, poslovala s pozitivnim rezultatom.

Za likvidacijskega upravitelja se z dne
27. 1. 2009 imenuje Šrimpf Rajko, roj. 13. 1.
1945, stanujoč Jerebova ulica 25, Miklavž
na Dravskem polju.
Z dnem vpisa začetka redne likvidacije
družbe se spremeni firma družbe in glasi:
MTT Tekstil, proizvodnja in trgovina d.o.o.
– v likvidaciji, skrajšana firma: MTT Tekstil
d.o.o. – v likvidaciji.
Upniki lahko likvidacijskemu upravitelju
prijavijo svoje terjatve najkasneje v roku
30 dni od javne objave sklepa, in sicer na
sedež družbe.
Rajko Šrimpf
Likvidacijski upravitelj
MTT Tekstil d.o.o. – v likvidaciji

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1593/09
Na podlagi določila 520. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja družba z
omejeno odgovornostjo Mueller drogerija,
družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ljub
ljana, Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana
– Šentvid, matična številka 1879901, davčna številka 87790289, sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe in poziv upnikom, da se izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
I. Edini družbenik družbe Mueller drogerija, d.o.o., je dne 20. 1. 2009 na podlagi
520. člena ZGD-1 sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe:
Osnovni kapital družbe Mueller drogerija,
d.o.o. v višini 7.911.867,40 EUR, se v skladu
s 520. členom ZGD-1, zmanjša za znesek
5.846.269,00 EUR.
Prokurist dvakrat objavi ta sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala v Uradnem listu
RS ter pozove upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Upnike, ki so
družbi znani, mora prokurist k izjavi pozvati
neposredno. Zmanjšanje osnovnega kapitala se bo prijavilo za vpis v register po enem
letu od druge objave v Uradnem listu RS.
Osnovni kapital družbe Mueller drogerija, d.o.o. znaša, po zmanjšanju osnovnega
kapitala, 2.065.598,40 EUR.
Skladno z zgoraj navedenim se spremeni in dopolni 4. člen Akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo Mueller
drogerija, d.o.o. tako, da odslej glasi:
»Osnovni kapital družbe Mueller drogerija, d.o.o. znaša 2.065.598,40 EUR, kar
predstavlja tudi osnovni vložek edinega
družbenika Müller LTD & CO KG. Družbenik ima tako enovit poslovni delež, ki znaša
100%.«
II. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Mueller drogerija, d.o.o. se poziva, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Mueller drogerija, d.o.o.
prokurist
Janez Črček
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Ob-1643/09
Direktor družbe Gumiks d.o.o. Podgorje 120, 1241 Kamnik, družba je vpisana
v sodno/poslovni register Ajpes z matično
številko 5430364000, skladno z določbo
520. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), objavlja naslednja sklepa:
1. Dosedanji osnovni kapital družbe v
višini 47.989,00 EUR se zmanjša za znesek
19.195,60 EUR, tako, da bo nov osnovni kapital družbe znašal 28.793,40 EUR.
2. Upnike pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, če soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gumiks d.o.o.
direktor Marko Škraba

Sklici skupščin
Ob-1594/09
Na podlagi 43. člena Statuta družbe KPL
d.d., Ljubljana, Tbilisijska 61, uprava sklicuje
15. sejo skupščine
družbe KPL d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 61,
ki bo dne 19. 3. 2009 ob 9. uri, na sedežu
delniške družbe KPL d.d. v Ljubljani, Tbilisijska 61, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini Alenka Šuštar Hostar, odvetnica iz Ljubljane;
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Marko Tršan,
– preštevalka glasov: Matejka Granatir.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Sprememba Statuta.
Predlog sklepa:
2.1. Statut družbe KPL d.d. se spremeni tako, da se v 2. členu statuta dejavnost
družbe dopolni z naslednjo dejavnostjo:
šifra
19.200

naziv
proizvodnja naftnih derivatov

2.2. Sprejme se čistopis statuta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.
Predlagatelja sklepa za 1. in 2. točko dnevnega reda sta uprava in nadzorni
svet.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni dvorani in z podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zako-

Št.

niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda, vključno s predlogi
sprememb statuta družbe ter čistopis statuta, je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine bo možen vpogled v
gradivo tudi preko interneta na spletni strani
www.kpl.si.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge dnevnega
reda, za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
KPL d.d.
direktor
Zvonko Šavor
Ob-1604/09
Na podlagi 37. točke Statuta družbe HIT
Alpinea d.d. in na podlagi 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe HIT
Alpinea d.d. sklicuje
13. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 17. marca 2009, ob 11. uri, v
sejni sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99,
Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Hildo
Pipan.
Za preštevalko glasov Jano Erman.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Svetina.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, imenuje Tilen
Majnardi.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 11. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 17. 3. 2009, ob 12. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo in dostavijo pooblastila upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v hotelu Larix, Borovška 99, Kranjska Gora, vsak delovni dan od objave sklica
naprej, in sicer od 9. do 12. ure.
HIT Alpinea d.d.
direktor Topolšek Aleš
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Ob-1632/09
Uprava družbe Delamaris d.d. Izola
na podlagi 295. člena ZGD-1, 26., 27. in
28. člena Statuta družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Delamaris, d.d. Izola,
ki bo dne 17. 3. 2009, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Izoli, Tovarniška ul. 13, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsedujočega
skupščine se izvoli mag. Matija Kahne in
se imenujeta preštevalki glasov v sestavi
Darinka Jezeršek in Maja Senegačnik ter se
potrdi prisotnost vabljenega notarja Drava
Ferligoja iz Kopra.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z revidiranim poslovnim poročilom družbe za leto 2007 in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe na dan 31. 12. 2007 skupaj 213.690
EUR. Bilančni dobiček se v celoti prenese v
naslednje poslovno leto.
b) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta za leto 2007 in se upravi,
predsedniku in članom nadzornega sveta
podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo Renoma d.o.o., Kamniška
25, 1000 Ljubljana.
5. Sprememba naziva družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o spremembi naziva družbe tako, da se sedaj firma družbe glasi: VEDELA nepremičnine d.d., skrajšana firma pa se glasi VEDELA d.d.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe sprejme spremembe
in dopolnitve statuta družbe, kot sledi:
''Spremeni se 1. člen Statuta tako, da se
sedaj glasi:
Firma družbe je: VEDELA nepremičnine d.d.
Skrajšana firma družbe je: VEDELA d.d.
Sedež družbe je: Izola.
Poslovni naslov družbe je: Tovarniška
ulica 13, Izola.''
in v skladu s tem skupščina potrdi prečiščeno besedilo Statuta.
Besedilo predlagane spremembe z utemeljitvijo je v fizični obliki dostopno v informativni pisarni na sedežu družbe Delamaris,
d.d. Izola, vsak delovni dan od dneva objave tega sklica, pa do vključno zasedanja
skupščine, med 10. in 12. uro, poleg tega
pa je tudi objavljeno na spletni strani www.
delamaris.si.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
spremembami ter dopolnitvami statuta, bo
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delničarjem na vpogled v informativni pisarni na sedežu družbe Delamaris, d.d. Izola,
vsak delovni dan od dneva objave tega sklica, pa do vključno zasedanja skupščine,
med 10. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi imetniki delnic družbe, vpisani v delniško knjigo
zadnji dan pred skupščino oziroma njihovi
zastopniki ali pooblaščenci. Vse delničarje
vljudno prosimo, da obvestijo upravo družbe
o nameravani udeležbi na skupščini družbe
tri dni pred skupščino, in sicer pisno na naslov družbe Delamaris d.d. Izola, Tovarniška
13, Izola, zaradi lažje priprave materialov
in organizacije skupščine. Pooblaščenci
delničarjev morajo ob prijavi udeležbe na
skupščini družbe priložiti pooblastilo za zastopanje, zakoniti zastopniki delničarjev pa
se morajo izkazati z ustreznim izpisom iz
javnega registra. Vsi udeleženci se morajo izkazati tudi z ustreznim osebnim dokumentom.
Vljudno prosimo udeležence, da se javijo
v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. Sejna soba bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru
z istim dnevnim redom. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delamaris d.d., Izola
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev

SV 42/09
Ob-1629/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta
iz Postojne, opr. št. SV-42/09 z dne 4. 2.
2009, je bilo stanovanje št. 4/P, v izmeri
87,98 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Orehek 65, Prestranek, stoječi na
parceli št. 2850/5, k.o. Orehek, last zastaviteljice po imenu Anica Toplak, stanujoče
Orehek 65, Prestranek, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000,00
EUR, z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor + 2,10% in z datumom zapadlosti terjatve 28. 2. 2019.
SV 91/09
Ob-1630/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 91/09 z dne 5. 2. 2009,
je nepremičnina, poslovni lokal št. 11, v izmeri 24,95 m2, ki se nahaja v objektu »C«
Pristan, na naslovu Usnjarska 5, Maribor,
k.o. Koroška vrata, katere lastnica do celote je Darinka Gomboc, stan. Tomšičeva
ulica 10, Murska Sobota, na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 01/00206 z dne 8. 7.
2004, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Hausmannstaetten, reg. zadruga
z omejenim jamstvom, Republika Avstrija,
en. id. št. 1900501, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Deana Gomboca, stan.
Tomšičeva ulica 10, Murska Sobota, v višini
134.000,00 EUR s pripadki.
SV 81/09
Ob-1631/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 81/09 z dne 4. 2. 2009,
je bila nepremičnina, in sicer enosobno stanovanje v izmeri 31,73 m2, ki se nahaja v
četrtem nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica 13,
in je označeno s številko 17/4 D2, katerega
lastnica do celote je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6. 2003, zastaviteljica Vesna Vesel Novak, zastavljeno v
korist Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ
5860580, v zavarovanje kreditne denarne
terjatve upnika v višini 25.000,00 EUR s
pripadki.
SV 210/2009
Ob-1663/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 210/2009 z dne
9. 2. 2009, sta poslovna prostora z ident.
št. 0657-01389-14, posl. prostor št. 14, v
pritličju v izmeri 65,25 m² in z ident. št. 065701389-133, kletni prostor v izmeri 13,30 m²,
oba na naslovu Partizanska 3-5, 2000 Maribor, na parc. št. 1198/1, k.o. Maribor Grad,
na temelju pogodbe o prodaji oziroma nakupu dela nepremičnine z dne 29. 1. 2009,
zastavljena v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje maksimalne denarne terjatve do
najvišjega zneska 225.000,00 EUR.

SV 109/09
Ob-1664/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-105/09 z dne 9. 2. 2009,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 6, v I.
nadstropju stanovanjskega bloka v soseski
BS2/1 Zupančičeva jama v Ljubljani, Neubergerjeva 9, kare III, objekt 5, v izmeri 52,50 m2
in pripadajoče parkirno mesto št. 60 v 2. kleti
v izmeri 11,50 m2, k.o. Bežigrad, ki je v lasti
zastavitelja Žunič Erika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2. 1999, sklenjene s
prodajalcem Semolič Borisom, Zaplana 262,
Vrhnika, zastavljena v korist kreditodajalke
Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17,
2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000,00 EUR s pripadki.
SV 234/08
Ob-1665/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 234/08 ter opr. št. DK
05/08 z dne 21. 2. 2008, je bilo stanovanje v
stanovanjski hiši z naslovom Koper, Vanganelska 15, v izmeri 48,75 m2, ki stoji na parc.
1879/13, vpisana v z.k. vl. 4168, k.o. Semedela, solast zastaviteljev Suban Zdenke
ter Suban Zdenka, vsakega do ½, lastnine,
pridobljene na podlagi notarskega zapisnika
o izgubi originalne kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja H 15/91, notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 044/08 z
dne 16. 1. 2008 ter prodajne pogodbe z
dne 12. 11. 2005, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnice Suban Zdenke,
v višini 19.000,00 EUR, z obr. mero sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja in fiksnega
prib. 2,45% letno in je spremenljiva, z zap.
zadnje anuitete 31. 3. 2028 in ostalimi pogoji
vračila, v korist upnice Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana, m.š. 5448557, s sedežem
Ljubljana, Miklošičeva ul. 5.
SV 321/08
Ob-1666/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 321/08 z dne 6. 3. 2008, je
bil poslovni prostor št. 8K v kleti objekta »B«
Center za Gradom v IV. grad. fazi, v velikosti 139,36 m2 in teraso v velikosti 87,35 m2,
stavba stoječa na parc. 249/2 in 249/1, k.o.
Semedela, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice Nove Kreditne banke Maribor
d.d., m.š. 5860580, s sedežem v Mariboru,
Ulica Vita Kraigherja 4, v višini 100.000,00
EUR glavnice s pp, z obr. m. 6-mesečni
Euribor +2,20 letno in je spremenljiva, z zap.
zadnjega obroka 30. 6. 2018.
SV 655/08
Ob-1667/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 655/08 z dne 14. 5. 2008,
je bilo trisobno stanovanje v BT-2C-6 v Kopru, Cesta na Markovec 31, v pritličju bloka
v površini 74,22 m2 in garaže v kletnem delu
v površini 13,00 m2, blok stoječ na parc. 552
in parc. 553, k.o. Semedela, zastavljeno v
zavarovanje terjatev upnice Nove Kreditne
banke Maribor d.d., m.š. 5860580, s sede-

žem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4; (a)
119.262,50 CHF, glavnice s pp, z obrestno
mero 6-mesečni Libor in fiksnega prib. v
višini 2,10% odst. tč. na letni ravni in je
spremenljiva, z zap. zadnjega obroka 15. 5.
2028 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz
kreditne pogodbe 80514279044 z dne 14. 5.
2008, s klavzulo izvršljivosti; (b) 119.262,50
CHF glavnice s pp, z obrestno mero 6-mesečni Libor in fiksnega prib. v višini 2,10%
odst. tč. na letni ravni in je spremenljiva, z
zap. zadnjega obroka 15. 5. 2028 in ostalimi
pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe
80514280733 z dne 14. 5. 2008, s klavzulo izvršljivosti, (c) 30.000,00 EUR glavnice
s pp, z obrestno mero 6-mesečni Euribor
+2,30 letno in je spremenljiva, z zap. zadnjega obroka 30. 5. 2015 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o dolgoročnem
kreditu PG-389/08-0102 z dne 14. 5. 2008.
SV 815/08
Ob-1668/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 815/08 z dne 13. 6. 2008,
je bilo dvosobno stanovanje v Kopru, Bernetičeva ul. 10, v površini 50,36 m2, k.o. Semedela, zastavljeno v zavarovanje terjatev
upnice Banke Koper d.d., m.š. 5092221,
s sedežem v Kopru, Pristaniška ul. 14,
110.000,00 EUR glavnice s pp, z obrestno
mero sestavljeno iz 3-mesečnega Euribor
+1,1% letno in je spremenljiva, z zap. zadnjega obroka 30. 9. 2028 in ostalimi pogoji
vračila, kot izhaja iz pogodbe o kreditu št.
300-0017228356 z dne 13. 6. 2008.
SV 21/2009
Ob-1669/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Zlatke Repolusk, Radlje ob Dravi, opr. št. SV 21/2009
z dne 9. 2. 2009, je bila nepremičnina
– stanovanje z identifikacijsko številko
– 8.E (807-144-8), kar v naravi predstavlja stanovanje št. 8, v tretji etaži v izmeri
68,58 m², vpisanem pri podvložku št……/8,
k.o. Spodnja Muta, v stavbi na naslovu Kovaška ulica 6, Muta, z ident. št. stavbe 144.
ES (807-144), stoječe na parc. št. 256/23,
iste k.o., s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 1. 2009, ki jo je Ivan Zorjan, enotna
matična številka 0709954500097, stanujoč
Ob Bistrici 7, 2366 Muta in Vida Zorjan,
enotna matična številka 1304958506190,
stanujoča Ob Bistrici 7, 2366 Muta, sklenila s prodajalko Struc kovačija Muta d.o.o.,
Kovaška ul. 19, 2366 Muta, zastavljena v
korist banke – upnice Poštne banke Slovenije, d.d., Bančna skupina Nove Kreditne
banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, za zavarovanje neposredno
izvršljive denarne terjatve v višini 22.000,00
EUR s pripadki, po obrestni meri Euribor +
2,15% letno, z dobo vračanja 180 mesecev
oziroma do dokončnega poplačila kredita, z
možnostjo določitve predčasne zapadlosti
kredita, obrestna mera je spremenljiva, z
zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan
29. 2. 2024.
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SV 80/2009
Ob-1690/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 80/2009 z dne 11. 2.
2009, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
66,30 m2, v stavbi na naslovu Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, z ident. št. stavbe
436, ki stoji na parc. št. 408/3 k.o. Klanec,
last zastavitelja Tadeja Omersa, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 21 z dne 17. 12. 1991, sklenjene
med Ikos Kranj, Savska cesta 22, Kranj, kot
prodajalcem in Marijo Babič, Ulica Rudija
Papeža 3, Kranj, kot kupovalko ter na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju po
pokojni Mariji Babič, Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. D 890/2008-8 z dne 30. 1.
2009, zastavljeno v korist zastavne upnice
UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična
številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 40.000,00 EUR, z
obrestno mero v višini seštevka veljavnega
6-mesečnega Euriborja in obrestne marže
v višini 2,25% p.a., z zapadlostjo zadnjega
obroka glavnice 31. 1. 2039 ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem evro kreditu št. KR01 273362010.
SV 91/09
Ob-1701/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 91/09 z dne 11. 2.
2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 2 v
skupni izmeri 70,24 m2, ki se nahaja v medetaži stavbe na naslovu Koroška cesta 36,
4290 Tržič, stoječe na parc. št. 110, k.o.
Tržič, last Simona Likarja, Zlatnarjeva pot
07, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 13. 10. 2008 in dodatka k njej z dne
29. 1. 2009, sklenjenih s prodajalcem Jakovom Mišićem, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 26.000,00 EUR,
s spremenljivo letno pogodbeno obrestno
mero 3-mesečni Euribor + 2,5%, z odplačilom kredita v 120 zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade 15. 2.
2019, z odpoklicem zavarovane terjatve ter
z ostalimi pp.
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Objave sodišč

Izvršbe
In 965/2005, 1220/2006,
739/2007
Os-1219/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 9. 2005, opr. št. In 05/965 z dne
27. 9. 2005, je bil dne 4. 6. 2008 opravljen v
korist upnice Stanovanjske zadruge, Emona
z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 321, na Zakotnikovi 1 v Ljubljani,
ki obsega sobo v izmeri 9 m2. Stanovanje
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
zgradbe, in sicer v levem stopnišču, označeno s številko 7, last dolžnika Rada Veharja,
Zakotnikova 1, Ljubljana.
Rubež se opravi za vse tri zadeve pod
opr. št. In 05/965, In 06/01220, In 07/739.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 2008
In 1998/00065
Os-1451/09
V izvršilni zadevi upnika Grawe zavarovalniška družba d.d., Gregorčičeva ulica 39,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Bojana Kotnik, Ulica kneza Koclja 24, Maribor, zoper
dolžnika Kljun Željka, Pariške komune 15,
Beograd in Popović Vide, Knez Mihaila 17,
Beograd, zaradi izvršbe na nepremičnino,
je izvršitelj Zoran Kovačič dne 5. 1. 2009,
s pričetkom ob 12.30, na naslovu Taborska
ulica 11, Maribor, ob prisotnosti Čižič Irene – uporabnice stanovanja, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja št. 2, uporabnica
stanovanja je Čižič Irena, v skupni izmeri
29,04 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe
na naslovu Taborska ulica 11, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega sobo površine
4,73 m × 5,46 min WC s tušem površine
0,82 m × 1,90 m.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2009
In 1998/00065
Os-1452/09
V izvršilni zadevi upnika Grawe zavarovalniška družba d.d., Gregorčičeva ulica 39,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Bojana Kotnik, Ulica kneza Koclja 24, Maribor, zoper
dolžnika Kljun Željka, Pariške komune 15,
Beograd in Popović Vide, Knez Mihaila 17,
Beograd, zaradi izvršbe na nepremičnino,
je izvršitelj Zoran Kovačič dne 5. 1. 2009,
s pričetkom ob 12.10, na naslovu Taborska
ulica 11, Maribor, ob prisotnosti Čižič Irene
opravil rubež nepremičnine, stanovanja št.
1, uporabnik stanovanje je Čižič Stjepan, v
skupni izmeri 51,58 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Taborska ulica
11, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega sobo površine
5,44 m × 2,43 m, hodnik površine 1,43 m ×
3,10 m, spalnico površine 3,94 m × 3,01 m,
kuhinjo površine 3,99 m × 3,21 m, hodnik
površine 1,42 m × 2,40 m ter WC s kopalnico površine 1,40 m × 2,13.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2009

In 1998/00065
Os-1453/09
V izvršilni zadevi upnika Grawe zavarovalniška družba d.d., Gregorčičeva ulica 39,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Bojana Kotnik, Ulica kneza Koclja 24, Maribor, zoper
dolžnika Kljun Željka, Pariške komune 15,
Beograd in Popović Vide, Knez Mihaila 17,
Beograd, zaradi izvršbe na nepremičnino,
je izvršitelj Zoran Kovačič dne 7. 1. 2008,
s pričetkom ob 14.20, na naslovu Taborska ulica 11, Maribor, ob prisotnosti Djulkić
Marije – uporabnice stanovanja in Djulkić
Mehmeda – uporabnika stanovanja, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 10,
uporabnika stanovanja sta Djulkić Marija in
Djulkić Mehmed, v skupni izmeri 53,90 m2,
v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Taborska ulica 11, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega kuhinjo površine
2,96 m × 4,77 m (mansarda), hodnik površine 1,65 m × 4,05 m ter spalnico površine
5,78 m × 6,95 m (mansarda).
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2009
In 1998/00065
Os-1454/09
V izvršilni zadevi upnika Grawe zavarovalniška družba d.d., Gregorčičeva ulica 39,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Bojana Kotnik, Ulica kneza Koclja 24, Maribor, zoper
dolžnika Kljun Željka, Pariške komune 15,
Beograd in Popović Vide, Knez Mihaila 17,
Beograd, zaradi izvršbe na nepremičnino,
je izvršitelj Zoran Kovačič dne 7. 1. 2008,
s pričetkom ob 14.30, na naslovu Taborska ulica 11, Maribor, ob prisotnosti Djulkić
Marije – uporabnice stanovanja in Djulkić
Mehmeda – uporabnika stanovanja, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 11,
uporabnika stanovanje sta Djulkić Marija in
Djulkić Mehmed, v skupni izmeri 62,40 m2,
v II. nadstropju večstanovanjske stavbe, na
naslovu Taborska ulica 11, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega hodnik površine
1,62 m × 3,20 m, sobo 1 površine 2,94 m ×
4,70 m, sobo 2 površine 2,92 m × 4,70 m ter
sobo 3 površine 5,66 m × 5,68 m.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2009
In 1998/00065
Os-1455/09
V izvršilni zadevi upnika Grawe zavarovalniška družba d.d., Gregorčičeva ulica 39,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Bojana Kotnik, Ulica kneza Koclja 24, Maribor, zoper
dolžnika Kljun Željka, Pariške komune 15,
Beograd in Popović Vido, Knez Mihaila 17,
Beograd, zaradi izvršbe na nepremičnino,
je izvršitelj Zoran Kovačič dne 22. 12. 2008,
s pričetkom ob 14.50, na naslovu Taborska
ulica 11, Maribor, ob prisotnosti Škec Vlada – uporabnika stanovanja, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja št. 8 (mansardno
stanovanje), uporabnika stanovanja sta Gačar Ankica in Škec Vlado, v skupni izmeri 14
m2, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe,
na naslovu Taborska ulica 11, Maribor.

Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega sobo površine 2,56
m × 5,73 m.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2009
In 1998/00065
Os-1456/09
V izvršilni zadevi upnika Grawe zavarovalniška družba d.d., Gregorčičeva ulica 39,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Bojana Kotnik, Ulica kneza Koclja 24, Maribor, zoper
dolžnika Kljun Željka, Pariške komune 15,
Beograd in Popović Vido, Knez Mihaila 17,
Beograd, zaradi izvršbe na nepremičnino,
je izvršitelj Zoran Kovačič dne 22. 12. 2008,
s pričetkom ob 15.10, na naslovu Taborska
ulica 11, Maribor, ob prisotnosti Škec Vlada – uporabnika stanovanja, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja št. 12 (mansardno stanovanje), uporabnika stanovanja
sta Gačar Ankica in Škec Vlado, v skupni
izmeri 33,60 m2, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Taborska ulica
11, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega sobo površine 6,08
m × 5,73 m.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2009

Objave zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1058/2007
Os-9936/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 16. 10. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Darje Hiršel, Pot
na jez 30, Radeče, po poobl. Primadom
Vesna Mejač s.p. iz Celja, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalko ter SGP
Hrastnik, kot prodajalcem in Slavico Plaznik, kot kupovalko ter menjalne pogodbe
z dne 31. 12. 1994, med dediči po pokojni
Gizeli Družanović in Jožefom Rutarjem, za
nepremičnino id. št. 22.E, stanovanjska raba
v izmeri 68,70 m2, v Radečah, Pot na brod
4, vpisano v vl. št. 823/33, k.o. Radeče.
Pogodbe so po izjavi predlagateljice izgubljene.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Hiršel
Darje, Pot na jez 30, Radeče, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2008
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Dn 3269/2008
Os-10109/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Janje Nareks, Drapšinova ulica 7, Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. Id 14.E, stanovanjska raba v izmeri
44,31 m2, v Celju, Drapšinova ul. 7, vpisana
pri podvl. 2055/15, k.o. Spodnja Hudinja,
izdalo sklep Dn. št. 3269/2008, z dne 17. 9.
2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 0/9518/1-93/BB z dne 30. 9. 1993, ki sta
jo sklenila PTT podjetje Celje, p.o., kot prodajalec in Ivan Nareks, kot kupec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini, vpisani pri vl. št.
2055/15, k.o. Spodnja Hudinja, se zahtevav
korist Nareks Janje, roj. 23. 7. 1978, Drapšinova 7, Celje.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2008
Dn 4520/2007
Os-10110/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Kunšt Slavice, Kersnikova ul. 18, 3000
Celje, po pooblaščenki Mejač Vesni, s.p.
Primadom, Savinova ul. 7, 3000 Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. id. 5.E, stanovanjska raba v izmeri
26,35 m2, v Celju, Kersnikova ul. 18, vpisana
pri podvl. 2309/6, k.o. Celje, izdalo sklep Dn
št. 4520/2007, z dne 3. 9. 2008, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupne pogodbe, ki
sta jo sklenila Klima, Industrija aerodinamičnih naprav Celje, kot prodajalka in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, kot kupec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini vpisani pri vl. št.
2309/6, k.o. Celje, se zahteva v korist Kunšt Slavice, Kersnikova ulica 18, Celje, roj.
30. 10. 1967.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2008
Dn 1506/2006
Os-1189/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 22. 12. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagateljev Vrtačnik Karola Jožefa in Vrtačnik Majde, oba
stan. Gregorčičeva ulica 2, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 2080/1-06/92 z dne 19. 11.
1992, ki sta jo sklenila Slovenske železnice Ljubljana, kot prodajalec, in Uderman
Aleksander, kot kupec, za nepremičnino št.
ident. 11.E stanovanjska raba v izmeri 55,37
m2, v Celju, Trubarjeva ulica 22, vpisano v
podvl. št. 2283/12, k.o. Celje.
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Po izjavi predlagateljev je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. ident. 11.E stanovanjska raba
v izmeri 55,37 m2, v Celju, Trubarjeva ulica
22, vpisano v podvl. št. 2283/12, k.o. Celje,
se zahteva v korist Vrtačnik Karola Jožefa
in Vrtačnik Majde, oba stan. Gregorčičeva
ulica 2, Celje, za vsakega do ene polovice.
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 tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 1. 2009
Dn 31066/2004
Os-6354/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Čič, Trnovska ulica 10, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem št. 4419/33, v izmeri 40,64 m2, na
Trnovski ulici 10 v Ljubljani, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 6. 6. 2008, pod opr. št. Dn
31066/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 9.
1991, sklenjene med prodajalko Jožico Jazbec, Mestni trg 6, Ljubljana in kupovalko Ladislavo Polonco Žirovnik, Novo Polje cesta
VII/67, Ljubljana, za enosobno stanovanje v
petem nadstropju v skupni izmeri 37,54 m2;
– darilne pogodbe z dne 10. 6. 1993,
sklenjene med darovalko Ladislavo Wochl
(prej Žirovnik), Trnovska 10, Ljubljana in obdarjencem Božidarjem Wochlom, Celovška
269, Ljubljana, za enosobno stanovanje v
petem nadstropju št. 33, na Trnovski 10 v
Ljubljani, v skupni izmeri 37,54 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2008
Dn 19604/2008
Os-10145/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branislava Vasiliča, Brilejeva ulica 13, Ljubljana,
ki ga zastopa notar Uroš Kos iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za poslovni
prostor št. P/2 v pritličju, na Brilejevi 12 v
Ljubljani, z identifikatorjem št. 72.E, podvložek št. 2917/2, k.o. Dravlje, dne 19. 11.
2008, pod opr. št. Dn 19604/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 85-8013 z dne 3. 10. 1985, sklenjene
med prodajalko Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Ljubljana - Šiška, ki jo
je zastopal Zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana,
in kupcem RO Energoprojekt – Energodata
OOUR Data oprema, Lenjinov bulevar 12,

Novi Beograd, za poslovni prostor v objektu
S-2, v soseski SSSŠ 8/2 Nove Dravlje, ki se
nahaja v pritličju objekta in meri 46,05 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 29424/2008
Os-10146/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Višnjei
Darka, Posavskega ulica 16, Ljubljana, ki
ga zastopa Jožefa Nerat Rupnik, JUS-KO
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 12 v pritličju, na
naslovu Posavskega ulica 16 v Ljubljani, z
identifikatorji št. 25.E in 26.E, podvložek št.
2725/12, k.o. Bežigrad, dne 12. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 29424/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 5026/91 PM SZ z dne 8. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana in kupcema Terezijo Višnjei ter Darkom Višnjeijem,
Posavskega 16, Ljubljana, za stanovanje št.
12, v pritličju stanovanjske hiše na Posavskega 16 v Ljubljani, v izmeri 34,03 m2;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 3. 2. 1992, sklenjenega med prodajalcem Mercator – Ljubljanske
mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubjana in
kupcema Darkom ter Terezijo Višnjei, Posavskega 16, 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 9. 12. 2008
Dn 28673/2006
Os-10150/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Turk
Matevža, Kunaverjeva 6, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Tršan Dušan iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za trisobno
stanovanje št. 308, v tretjem nadstropju na
Kunaverjevi 6 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 24.E, podvložek št. 2945/28, k.o. Dravlje
in sušilnica št. S 318 v tretjem nadstropju,
na Kunaverjevi 6 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 77.E, podvložek št. 2945/30, k.o.
Dravlje, dne 13. 11. 2008, pod opr. št. Dn
28673/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 77-5858 z dne 20.
7. 1977, sklenjene med prodajalcem Giposs
SOZD, Združeno gradbeno podjetje Ljubljana, Dvoržakova 5 in kupcem Tonetom Silo,
Celovška 130, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 2/05, ki leži v drugem nadstropju
v smeri sever-jug, prvega stopnišča objekta
B-3, k.o. Dravlje;
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– dodatka h kupni pogodbi št. 77-5858/IMH z dne 1. 8. 1977, sklenjenega med prodajalcem Giposs - SOZD Združeno gradbeno podjetje Ljubljana, Dvoržakova 5 in
kupcem Tonetom Silo, Celovška 130, Ljubljana, za stanovanje št. 3/08, ki leži v tretjem nadstropju v smeri sver-jug v prvem
stopnišču.
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 17188/2005
Os-10188/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Levičar Mirana,
Rusjanov trg 3, 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. 26, na naslovu
Rusjanov trg 3. Ljubljana, z ident. št. 313.E,
v podvl. št. 2039/313, k.o. Slape, dne 7. 11.
2008, pod opr. št. Dn 17188/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 011203/87 z dne 25. 5. 1987, sklenjene
med Gradbenim industrijskim podjetjem Pionir Novo mesto, ki ga je zastopal ZIL TOZD
Inženiring Ljubljana (kot prodajalcem) in Ličen-Kunčič Jesenko ter Kunčič Milanom,
oba stanujoča Zofke Kvedrove 28, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 313.E, v podvl. št. 2039/313,
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 11. 12. 2008
Dn 12471/2005
Os-10216/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Musič Refika, Brodarjev trg 6, Ljubljana, ki ga zastopa družba
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1481/92 – stanovanje št. 92,
Brodarjev trg 6, Ljubljana, z ident. št. 17301714-092, k.o. Moste, dne 14. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 12471/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 113/81
z dne 8. 12. 1980, sklenjene med Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring in Musič Refikom,
Majke Jugovičev 8, Ljubljana, za stanovanje
št. 92, v objektu A12, 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 9. 12. 2008
Dn 12384/2005
Os-10217/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lesar Marka, Stara
slovenska ulica 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 3763/64 – stanovanje št. 51 s shrambo
št. 53, Vojkova cesta 4, Ljubljana, z ident.
št. 2636-2701-064, k.o. Bežigrad, dne 6.
10. 2008, pod opr. št. Dn 12384/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 305/80-05/20-09 z dne 22.
9. 1980, sklenjene med SGP Grosuplje ter
Lesar Frančiško in Lesar Bojanom, oba Slovenska 8, Ljubljana, za stanovanje št. 51, v
soseski BS-2/1, v k.o. Bežigrad,
– darilne pogodbe dne 1. 8. 1990, sklenjene med Lesar Frančiško in Lesar Markom, oba Slovenska 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 12049/2005
Os-10218/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi Bergelj Mire, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 1670/28 – garaža št. 28, Preglov trg, Ljubljana, z ident.
št. 1730-1659-028, k.o. Moste, dne 8. 10.
2008, pod opr. št. Dn 12049/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
GIP Gradis Ljubljana in Odar Nežo, Cesta
maršala Tita 57, Jesenice, za garaži boks
št. 28, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 23621/2005
Os-10222/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sijamhodžić Nazlija,
Cesta v Kostanj 25, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 2352/74 – stanovanje št. 4 v 5. etaži,
s kletno shrambo v 2. etaži, Resljeva 38,
Ljubljana, v k.o. Tabor in pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2352/294 – parkirno mesto z
oznako D4 v 2. etaži, Resljeva 38, Ljubljana,
v k.o. Tabor, dne 13. 11. 2008, pod opr. št. Dn
23621/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– soinvestitorske pogodbe št. 318/85 z
dne 29. 7. 1985 in aneksa št. 2/86 k tej
pogodbi, sklenjena med SOZD ZIGP Imos
Ljubljana ter Franken Hinkom in Franken
Markom, za stanovanje v objektu L-5 Plinarna – zahod št. D4 ter parkirnega mesta
št. D4 v II. kleti,
– sporazuma o delitvi v zakonu pridobljenega skupnega premoženja z dne 3. 5.
1989, sklenjenega med Franken Marto in
Franken Hinkom ter Frankem Markom, kot
sopodpisnikom.
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 10. 12. 2008
Dn 23504/2005
Os-10223/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čeh Franca, Podreber 25, Polhov Gradec, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 3669/24 – garaža št. 23 v pritličju, na Z
strani, v enonadstropni garažni hiši v Ljubljani, ob Glavarjevi ulici, v k.o. Bežigrad, dne
12. 11. 2008, pod opr. št. Dn 23504/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
SGP Stavbenik Izola in Čeh Francem, za
garažo tipa Triplex št. 23 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2008
Dn 23480/2005
Os-10225/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Halkić Mensuda,
Brodarjev trg 13, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1488/28 – stanovanje
št. 28, Brodarjev trg 12, Ljubljana, v k.o.
Moste, dne 11. 11. 2008, pod opr. št. Dn
23480/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 z dne 23. 6. 1981,
sklenjene med Stanivest Ljubljana, TOZD
inženiring Ljubljana ter Zalokar Janezom in
Zalokar (Varga) Zdenko, oba Pokljukarjeva
9/d, Ljubljana, za stanovanje št. 28, Trg oktobrske revolucije 15, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2008
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Dn 4993/2004
Os-10226/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Škrajnar Nežke,
Šarhova 32, Ljubljana, ki jo zastopa JUSKO d.o.o. Proletarska 4, Ljubljana, po dir.
Nerat Rupnik Jožefi, zaradi vknjžbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
1470/23, k.o. Brinje I, dne 11. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 4993/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Skladom za gradnjo stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad in Batič
Marjeto, Šarhova 32, Ljubljana, za stanovanje št. 23 v Ljubljani, Šarhova 32.
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 5. 12. 2008
Dn 18668/2004
Os-10227/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pogačnik Lenke,
Vojkova 85, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 1735-1587-159, vpisani v vl. št. 3036/1,
k.o. Stožice, dne 11. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 18668/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe BS-3 ST-1, F 119/82
z dne 6. 9. 1982, sklenjene med GP Giposs
Ljubljana ter Tomažič Sonjo in Tomažič Sašom, oba Roška 21, Ljubljana, za stanovanje št. 80 v X. nadstropju, v k.o. Stožice;
– soinvestitorske pogodbe št. 84-7990 z
dne 27. 2. 1984, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane TOZD Inženiring Ljubljana ter Tomažič Sonjo in Tomažič Sašom,
oba Hošiminhova 9, Ljubljana, za stanovanje št. 1 v IX. nadstropju, v Novih Dravljah;
– aneksa h pogodbi št. 84-7990 z dne 8.
3. 1984, sklenjenega med Zavodom za izgradnjo Ljubljane TOZD Inženiring Ljubljana
ter Tomažič Sonjo in Tomažič Sašom, oba
Hošiminhova 9, Ljubljana, Svetličič Jasno
in Pogačnik Alenko, obe Bratovševa ploščad 25;
– pogodbe o menjavi z dne 14. 8. 1984,
sklenjene med Svetličič Jasno in Pogačnik
Alenko, obe Bratovševa ploščad 25.
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 5. 12. 2008
Dn 12470/2005
Os-10228/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi Čadež Brede, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe la-
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stninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1480/54 – stanovanje št. 54, Brodarjev
trg 5, Ljubljana, z ident. št. 1730-1681-054,
k.o. Moste, dne 14. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 12470/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 5. 12. 1980, št.
50/81, sklenjene med Staninvest Ljubljana
in Vranič Štefanijo, Tbilisijska 86, Ljubljana,
za stanovanje št. 54 v 5. nadstropju, v objektu A 11, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2008
Dn 17204/2005
Os-10304/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miletič Mladena,
Ul. bratov Učakar 50, 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. 1, na naslovu
Ul. bratov Učakar 50, Ljubljana, z ident. št.
101.E, vpisano v podvl. št. 4697/36, k.o.
Zgornja Šiška, dne 21. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 17204/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 73-4671/k z dne 15. 6.
1973, sklenjene med GIP Ingrad Celje (kot
prodajalcem) in Miletič Mladenom ter Miletič
Kristino, Djakovičeva 29, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 101.E, vpisano v podvl. št. 4697/36, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
Dn 25354/2005
Os-10310/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gabrijel Vesne, Brodarjev trg 15, Ljubljana, ki
jo zastopa družba Otium, Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo št. 21 v kleti, na
naslovu Gt 1/3 Pot na Fužine, Ljubljana, z
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 1680/21,
k.o. Moste, dne 12. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 25354/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 540/85 z dne 3.
6. 1985, sklenjene med Imos – podjetje za
gradbeni inženiring investicijskih del doma
in v tujini, p.o. Ljubljana (kot prodajalcem)
in Kšela Jasno, Klavčičeva 12, Kamnik (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 1680/21,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
Dn 31498/2005
Os-10315/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivanjko Silva,
Brodarjev trg 5, 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. 49 na naslovu Brodarjev trg
5, Ljubljana, z ident št. 49.E, vpisano v podvl. št. 1480/49, k.o. Moste, dne 27. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 31498/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa št. 1 h kupoprodajni
pogodbi z dne 19. 2. 1989, sklenjenega med
Beđeti Bieko in Jasminko, obe Trg oktobrske
revolucije 5, Ljubljana (kot prodajalkama) ter
Mučić Dragom in Marjeto, oba Ljubeljska 31,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 49.E, vpisano v podvl.
št. 1480/49, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 4841/2006
Os-10326/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Oven Jacqueline Irene, Ločnikarjeva ulica 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 9, na naslovu
Ločnikarjeva ulica 12, Ljubljana, z ident. št.
17.E, v podvl. št. 4286/17, k.o. Vič, dne 24.
11. 2008, pod opr. št. Dn 4841/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana - Center v redni likvidaciji (kot prodajalcem) in Krese Srečkom (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 17.E, v
podvl. št. 4286/17, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8.
1975, sklenjene med Krese Srečkom, Ločnikarjeva 12, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Prelaz Danico, 13 Gemenos, Villa Dominique R.N.96, Francija (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 17.E, v
podvl. št. 4286/17, k.o. Vič;
– kupne pogodbe z dne 7. 8. 1980, sklenjene med Prelaz Danico, Kebetova 15, Kamnik (kot prodajalko) in Arnold Stanislavom,
Zaloška c. 100, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 17.E, v
podvl. št. 4286/17, 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
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 17178/2005
Os-10335/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Baktešević Halima, Ul. Mire Miheličeve 22, Ljubljana, ki
jo zastopa družba Otium, Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 113, na naslovu Preglov trg 11, Ljubljana, z ident. št.
113.E, vpisano v podvl. št. 1607/113, k.o.
Moste, dne 21. 10. 2008, pod opr. št. Dn
17178/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. MS4/5 573/83 z
dne 12. 12. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring (kot
prodajalcem) in Kodrič (Bunič) Marijo ter
Kodrič Jožetom, Velika čolnarska 8, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 113.E, vpisano v podvl. št.
1607/113, 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 31255/2008
Os-10339/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Pišot,
Frenkova ulica 17, Ankaran, ki jo zastopa
odv. Jernej Pavšek, Kotnikova 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 35 v 8. nadstropju, na naslovu Gorkičeva 16, Ljubljana, z ident. št. 35.E, vpisano v podvl. št.
3760/35, k.o. Vič, dne 1.12. 2008, pod opr.
št. Dn 31255/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 0403-S36/1-617/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene
med Republiko Slovenijo (kot prodajalko) in
Slavko Valič, Gorkičeva 16, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 35.E, vpisano v podvl. št. 3760/35,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 29593/2005
Os-10342/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Saksida,
Glinškova ploščad 8, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. SIV62, pod Bratovševo ploščad-

jo v Ljubljani, z ident. št. 562.E, vpisano v
podvl. št. 3055/369, k.o. Stožice, dne 17.
11. 2008, pod opr. št. Dn 29593/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 733/7805/20-82 z dne 4. 12. 1978, sklenjene med
SGP Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem) in Košir Ado, Ravbarjeva 3, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 562.E, vpisano v podvl.
št. 3055/369, k.o. Stožice.
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 17. 12. 2008
Dn 31594/2008
Os-10344/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Zalokarja,
V Murglah 95d, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah parc. št.
293/12, parc. št. 293/13, parc. št. 293/14,
parc. št. 293/16, parc. št. 293/17 in parc. št.
293/21, vpisanih v vl. št. 2570, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 27. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 31594/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
takratnim Občinskim ljudskim odborom Ljubljana Vič, kot prodajalcem in Zalokar Srečkom, kot kupcem, neznanega datuma,
– kupne pogodbe z dne 29. 3. 1976,
sklenjene med Feifer Felicito, kot prodajalko in Zalokar Srečkom ter Cvetko, kot
kupcema,
– sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja z dne 19. 1. 1983, sklenjenega
med Zalokar Srečkom in Zalokar Cvetko.
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 16. 12. 2008
Dn 29085/2005
Os-10350/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sajevic Istoka,
Linhartova c. 62, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 8 v 3. nadstropju, na naslovu Štihova
ulica 25, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 3967/9, k.o. Bežigrad, dne
28. 11. 2008, pod opr. št. Dn 29085/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 3169/92 z
dne 21. 10. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana (kot prodajalcem) in Vilmo Petrovčič, Štihova 25, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 3967/9, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2008
Dn 10868/2008
Os-10358/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bojović Ilinke, Pot
na mah 5, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška
družba Katlušek & Pavčič o.p. d.n.o., Čufarjeva 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanjsko stavbo v
izmeri 114 m2, stoječo na parc. št. 243/269
in travnik v izmeri 179 m2, stoječ na parc.
št. 243/55, obe nepremičnini vpisani v vl. št.
2348, k.o. Karlovško predmestje, dne 4. 11.
2008, pod opr. št. Dn 10868/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1970,
sklenjene med zemljiškoknjižnim lastnikom
Garvas Francom, Knezov Štradon 20, Ljubljana (kot prodajalcem) in Maver Anico ter
Maver Alojzom (kot kupcema), za nepremičnini, stanovanjsko stavbo v izmeri 114
m2, stoječo na parc. št. 243/269 in travnik
v izmeri 179 m2, stoječ na parc. št. 243/55,
obe nepremičnini vpisani v vl. št. 2348, k.o.
Karlovško predmestje;
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1975,
sklenjene med Maver Anico in Maver Alojzom (kot prodajalcema) in Bojović Ilinko,
Pot na mah 5, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnini, stanovanjsko stavbo v izmeri 114 m2, stoječo na parc. št. 243/269 in
travnik v izmeri 179 m2, stoječ na parc. št.
243/55, obe nepremičnini vpisani v vl. št.
2348, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
Dn 14048/2005
Os-10360/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Harisch Marjana Janeza, Ul. bratov Učakar 48, Ljubljana, ki ga
zastopa Otuim, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanje št. 3, na naslovu Ul.
bratov Učakar 48, Ljubljana, z ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 4697/3 in garažo na Ul.
bratov Učakar 48 in 50, Ljubljana, z ident.
št. 226.E, vpisano v podvl. št. 4697/84, obe
nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška, dne 17.
11. 2008, pod opr. št. Dn 14048/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
73-4766/K z dne 22. 10. 1973, sklenjene
med GIP Ingrad, Celje (kot prodajalcem)
ter Hariš Majdo, Hariš Marjanom in Hrovat
Štefko, vsi Vidmarjeva 17, Ljubljana (kot
kupci), za nepremičnini, ki imata sedaj ident.
št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4697/3 in ident.
št. 226.E, vpisano v podvl. št. 4697/84, obe
nepremičnini v k.o. Zgornja Šiška.
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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 15. 12. 2008
Dn 12636/2005

Os-10362/08

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Laharnar Metoda, Mucherjeva ul. 9, Ljubljana in Laharnar
Marije, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, ki ju
zastopa odv. Borut Jesenko iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
trisobno stanovanje št. 1, z ident. št. 57.E in
kletni prostor z ident. št. 58.E, na naslovu
Črtomirova ulica 21/b, Ljubljana, vpisano v
podvl. št. 3691/30, k.o. Bežigrad, dne 15.
10. 2008, pod opr. št. Dn 12636/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne
11. 7. 1968, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana (kot prodajalcem)
in Žito, živilski kombinat Ljubljana (kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
57.E in 58.E, vpisano v podvl. št. 3691/30,
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 10502/2008

Os-10364/08

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Valentine
Zimšek, Vrhovci, Cesta XIX 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 4 v pritličju (2. etaži)
s shrambo št. 4 v kleti (1. etaži), na naslovu
Abramova ul. 14, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 4717/4, k.o. Vič, dne
18. 11. 2008, pod opr. št. Dn 10502/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
179/73-02/5 z dne 14. 5. 1973, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) ter Šimenc Marijo
in Bojec Jožetom, oba Slomškova 17, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št.
4717/4, 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
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Dn 17187/2005
Os-10365/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mujić Asime,
Rusjanov trg 3, 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. 73, na naslovu Rusjanov trg 3, Ljubljana, z ident. št. 360.E, vpisano v podvl. št. 2039/360, k.o. Slape, dne
21. 10. 2008, pod opr. št. Dn 17187/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o nakupu stanovanja, št. 3891/93
z dne 1. 10. 1993, sklenjene med Mestom
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Mujić Asimo, Marinkov trg 4,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 360.E, vpisano v podvl.
št. 2039/360, k.o. Slape.
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 16. 12. 2008
Dn 27238/2005
Os-10380/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barašin Stane,
Preglov trg 6, 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. 52 v 7. etaži na naslovu
Preglov trg 6, Ljubljana, z ident. št. 52.E,
vpisano v podvl. št. 2060/52, k.o. Slape, dne
24. 11. 2008, pod opr. št. Dn 27238/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 11. 1987, sklenjene med
Crnadak Djuradom in Crnadak Dobrilo, oba
stanujoča Leninov trg 8, Ljubljana (kot prodajalcema) in Šuštar Janezom, Matjaževa 1,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 52.E, vpisano v podvl. št.
2060/52, 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 16. 12. 2008
Dn 13299/2005
Os-10382/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Prhne
Branka, Cesta 24. junija 72/a, Ljubljana
Črnuče, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 12, na naslovu Cesta 24. junija 72a, Ljubljana, z ident.
št. 12.E, vpisano v podvl. št. 2485/12, k.o.
Črnuče, dne 15. 10. 2008, pod opr. št. Dn
13299/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. M 742/91-2-

F z dne 19. 7. 1991, sklenjene med Elma
Tovarna gospodinjskih aparatov p.o. Ljubljana (kot prodajalko) in Prhne Brankom
ter Prhne Alojzijo, Cesta 24. junija 72/a,
Ljubljana (kot kupcema) za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št. 2485/12, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2008
Dn 25038/2005
Os-10385/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Golob
Avgusta, Brodarjev trg 11, Ljubljana, ki
ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili
Novy, Ljubljana zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažo št. 59 v
kleti, na naslovu Gt 1/3 Pot na Fužine, Ljubljana, z ident. št. 59.E, vpisano v podvl.
št. 1680/59, k.o. Moste, dne 12. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 25038/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
581/85 z dne 6. 9. 1985, sklenjene med
Imos – podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini p.o. Ljubljana (kot prodajalcem) in Bratun Igorjem ter
Liljano, oba stanujoča Celovška 108, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 59.E, vpisano v podvl.
št. 1680/59, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 19008/2005
Os-10388/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kaltak Fikreta, Agrokombinatska 6d, 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. 14 v 2.
nadstropju, na naslovu Agrokombinatska
6d, Ljubljana, z ident. št. 14.E, vpisano v
podvl. št. 4400/14, k.o. Kašelj, dne 20. 11.
2008, pod opr. št. Dn 19008/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/1993 z dne
11. 1. 1993, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Ljubljana (kot prodajalcem) in
Škufca Dragico, Agrokombinatska 6d, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št.
4400/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 zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 17274/2005
Os-10397/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Planjšek
Mihaele, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 76 v 12. nadstropju, na naslovu Na Jami 7, Ljubljana, z ident. št. 76.E,
vpisano v podvl. št. 2141/76, k.o. Spodnja
Šiška, dne 21. 10. 2008, pod opr. št. Dn
17274/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2084/63-65 z 30.
4. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška
(kot prodajalcem) in Kos Mihaelo, Sneberje 19, Ljubljana - Polje (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 76.E,
vpisano v podvl. št. 2141/76, 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 17. 12. 2008
Dn 11704/2005
Os-10401/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mostar Jožeta,
Potrčeva 2, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Peter Kos, Vojkovo nabrežje 23, Koper,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažni boks št. 111 v nadstropju,
Garažna hiša Triplex - Stari Vodmat, Ljubljana, z ident. št. 111.E, vpisani v podvl. št.
361/111, k.o. Šentpeter, dne 17. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 11704/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Miloradovič Miodragom,
Sketova 3, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Rijavec Pavlo, Hrib 13, Vrhnika (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 111.E, vpisano v podvl. št. 361/111, k.o.
Šentpeter,
– darilne pogodbe o podaritvi garaže z
dne 29. 8. 1989, sklenjene med Rijavec
Pavlo, Hrib 13, Vrhnika (kot darovalko) in
Kos Marjanom, Marinkov trg 7, Ljubljana
(kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 111.E, vpisano v podvl. št.
361/111, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008

Dn 30900/2005
Os-10402/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Aleše Kavčič,
Resljeva cesta 32, Ljubljana, ki jo zastopa
Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičninah, stanovanju, št. 18 v 7. etaži,
na naslovu Resljeva cesta 32, Ljubljana, z
ident. št. 19.E, vpisano v podvl. št. 2352/19
in parkirno mesto št. A18 na Resljevi cesti
32 do 44, Ljubljana, z ident. št. 748.E, vpisano v podvl. št. 2352/204, obe nepremičnini
v k.o. Tabor, dne 27. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 30900/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa št. 2/86 z dne 24. 9. 1986, sklenjenega med SOZD ZIGP Imos, o.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Pokorn Markom,
Rimska cesta 16, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št.
19.E, vpisano v podvl. št. 2352/19 in ident.
št. 748.E, vpisano v podvl. št. 2352/204, obe
nepremičnini v 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 18. 12. 2008
Dn 19896/2008
Os-10413/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Poniž, Mucherjeva ulica 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št.
SIII226, pod Bratovševo ploščadjo, Ljubljana, z ident. št. 426.E, v podvl. št. 3055/303,
k.o. Stožice, dne 7. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 19896/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 8. 1985,
sklenjene med Borkovič Zofijo, Bratovševa ploščad 22, Ljubljana (kot prodajalko) in
Djukanovič Boh Dragico Heleno, Bratovševa ploščad 28, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 426.E,
v podvl. št. 3055/303, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2008
Dn 13767/2005
Os-10419/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice
Poberežnik, Rusjanov trg 2, Ljubljana, ki
jo zastopa družba Mejnik, d.o.o., Letališka
cesta 32, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 9 v
2. nadstropju, na naslovu Zoletova 7, Ljubljana, z ident. št. 109.E, vpisano v podvl.
št. 2956/27, k.o. Dravlje, dne 14. 10. 2008,
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pod opr. št. Dn 13767/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 74-5091
z dne 7. 11. 1974, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Pionir, Novo mesto,
Kettejev drevored 37 (kot prodajalcem) in
Mestek Frančiško, Hiteno 2, Nova vas pri
Rakeku (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 109.E, vpisano v podvl.
št. 2956/27, 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 18. 12. 2008
Dn 15671/2007
Os-10431/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žerjal
Marka, Tavčarjeva 27, Škofja Loka, ki ga
zastopa odvetnik Trbanc Drago iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za parcelo
št. 555/7, vl. št. 1488, k.o. Lanišče, dne 25.
11. 2008, pod opr. št. Dn 15671/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 30. 9. 1998, sklenjene med prodajalcem Bogdanom Maravićem, Pot na Fužine
11, Ljubljana in kupcem Markom Žerjalom,
Tavčarjeva 27, Škofja Loka, za parcelo št.
555/7, gozd v izmeri 532 m2, vl. št. 1488,
k.o. Lanišče.
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 22. 12. 2008
Dn 18614/2006
Os-10432/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Matića, Brejčeva 2, Ljubljana, ki
ga zastopa notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 1, v pritličju na Janežičevi
25 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 201.E,
podvložek št. 26/51, k.o. Prule, dne 27. 11.
2008, pod opr. št. Dn 18614/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o pridobitvi stanovanja z dne
14. 10. 1969, sklenjene med prodajalko Stanovanjsko zadrugo Tehnika, Vošnjakova 8,
Ljubljana, in kupovalko Antonijo Kralj, Janežičeva 25, Ljubljana, za stanovanje št. 1, v
pritličju stanovanjske stavbe na Janežičevi
25 v Ljubljani, v izmeri 24 m2;
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 19. 3. 1980, sklenjene med prodajalko Antonijo Kralj, Janežičeva 25, Ljubljana
in kupovalko Kalinšek Evo, Puterlejeva 40,
Ljubljana, za garsonjero št. 1, v stanovanjskem bloku na Janežičevi 25 v Ljubljani, v
izmeri 24 m2.
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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 22. 12. 2008
Dn 10402/2005
Os-10464/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Geč Stanislava,
Zaloška cesta 92c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 27 v 1. etaži A, ob Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 27.E, vpisano v podvl. št.
1637/27, k.o. Moste, dne 12. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 10402/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste (kot prodajalcem) in
Mugerle Francem, Ob Ljubljanici 56, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 27.E, vpisano v podvl. št.
1637/27, 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 18. 12. 2008
Dn 4335/2005
Os-1056/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Pestotnika, Mačkovec pri Dvoru 15, Dvor, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 7 v 2. nadstropju, na naslovu Vojkova 5, Ljubljana, z ident. št. 19.E
in 20.E, vpisano v podvl. št. 2839/11, k.o.
Bežigrad, dne 5. 12. 2008, pod opr. št. Dn
4335/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11. 1965,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občinske skupščine Ljubljana
- Bežigrad (kot prodajalcem) in Zupančič
Antonom (kot kupcem), za nepremičnine, ki
imajo sedaj ident. št. 19.E in 20.E, vpisane
v podvl. št. 2839/11, 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 6. 1. 2009
Dn 32801/2005
Os-1057/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darje Mraz Levstek, Preglov trg 13, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastnin-
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ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 66 na naslovu Preglov trg 13, Ljubljana, z ident. št. 201.E, vpisano v podvl. št.
1592/180, k.o. Moste, dne 21. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 32801/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe št. 413234/85-M z dne 24. 6. 1985, sklenjene med
prvo pogodbenico Darjo Mraz, Pregarčeve
52b, Ljubljana in drugo pogodbenico Občino Ljubljana Moste - Polje, za stanovanje
št. 66, na naslovu Preglov trg 13, Ljubljana, z ident. št. 201.E, vpisano v podvl. št.
1592/180, 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 1. 2009
Dn 2943/2006
Os-1058/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bunič Marjana, Zavetiška 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 2 v pritličju 2 niza, na naslovu ob
Jamovi ulici, Ljubljana, z ident. št. 202.E,
vpisano v podvl. št. 4019/35, k.o. Vič, dne
3. 12. 2008, pod opr. št. Dn 2943/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
in prodaji stanovanja, grajenega za tržišče
št. 246/71 02/5 z dne 13. 7. 1971, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje in kupcem Mlakar Viktorjem, Koperska 16, Ljubljana, za garažo
št. 2 v pritličju 2 niza, na naslovu ob Jamovi
ulici, Ljubljana, z ident. št. 202.E, vpisano v
podvl. št. 4019/35, 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 5. 1. 2009
Dn 32042/2005
Os-1059/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mavrič Borisa, Čičare 7, Kranjska Gora, ki
ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 54 v pritličju,
Gt 1/2, na naslovu Pot na Fužine v Ljubljani, z ident. št. 110.E, vpisano v podvl. št.
1682/110, k.o. Moste, dne 27. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 32042/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 617/86 z dne 21. 5. 1986, sklenjene
med prodajalcem Imos, p.o., Ljubljana in
kupcem Bradač Petrom, Trg oktobrske revolucije 12, Ljubljana, za garažo št. 54 v
pritličju, Gt 1/2, na naslovu Pot na Fužine v

Ljubljani, z ident. št. 110.E, vpisano v podvl. št. 1682/110, 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 predlagateljica postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 3780/2006
Os-1060/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vrhovec Ivanke, Vrti št. 12, Dobrova pri Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 18 v 4. nadstropju, na naslovu Poklukarjeva ulica 16,
Ljubljana, z ident. št. 41.E, vpisano v podvl.
št. 4035/40, k.o. Vič, dne 2. 12. 2008, pod
opr. št. Dn 3780/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 729/74-02/5 z dne
20. 12. 1974, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
in kupovalko Miklavčič Antonijo, Smolnik 2,
Plohov Gradec, Ljubljana, za stanovanje št.
18 v 4. nadstropju, na naslovu Poklukarjeva
ulica 16, Ljubljana, z ident. št. 41.E, vpisano
v podvl. št. 4035/40, 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 5. 1. 2009
Dn 7800/2005
Os-1061/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Majer Saša,
Čokova ulica 3, Portorož, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 15 v 2. nadstropju, na naslovu Merčnikova ulica 1b, Ljubljana, z ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 4148/15, k.o. Vič, dne
8. 12. 2008, pod opr. št. Dn 7800/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 128/63 z
dne 18. 10. 1963, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Stanovanjskim skladom
OBSk Ljubljana Vič-Rudnik (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 15.E,
vpisano v podvl. št. 4148/15, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe št. 1379/64 z
dne 8. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom OBSk Ljubljana Vič-Rudnik
(kot prodajalcem) in Vidmar Stanetom, Bratinove 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 15.E, vpisano
v podvl. št. 4148/15, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2009
Dn 32047/2005
Os-1062/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Radosave Perković, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 114 v pritličju,
Gt 3/3, na naslovu Osenjakova ulica v Ljubljani, z ident. št. 97.E, vpisano v podvl. št.
2195/97, k.o. Slape, dne 27. 11. 2008, dne
27. 11. 2008, pod opr. št. Dn 32047/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. GT 3/3-46/90 z dne 7. 11. 1990,
sklenjene med prodajalcem Gradis-Gradbenim podjetjem Ljubljana in kupcema Došen
Branetom ter Ano, oba Marinkov trg 7, Ljubljana, za garažo št. 114 v pritličju, Gt 3/3,
na naslovu Osenjakova ulica v Ljubljani, z
ident. št. 97.E, vpisano v podvl. št. 2195/97,
k.o. Slape.
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 5. 1. 2009
Dn 32057/2005
Os-1063/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kos
Janeza Jožeta, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 5 v pritličju, Gt
1/2, na naslovu Pot na Fužine v Ljubljani, z
ident. št. 61.E, vpisano v podvl. št. 1682/61,
k.o. Moste, dne 27. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 32057/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 635/86 z dne 19.
5. 1986, sklenjene med prodajalcem Imos,
p.o., Ljubljana in kupcem Kos Janezom, Trg
oktobrske revolucije 7, Ljubljana, za garažo
št. 5 v pritličju, Gt 1/2, na naslovu Pot na
Fužine v Ljubljani, z ident. št. 61.E, vpisano
v podvl. št. 1682/61, 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 5. 1. 2009
Dn 32978/2004
Os-1064/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Purgaj Franca,
Povšetova 12, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Perdan Andrej, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za

nepremičnino, garsonjero v izmeri 29,56 m2,
na naslovu Povšetova ulica 12, Ljubljana,
z ident. št. 1727-00197-32 in 1727-0019733, stoječo na parc. št. 79/3, k.o. Poljansko
predmestje, dne 8. 12. 2008, pod opr. št. Dn
32978/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
1990, sklenjene med G.P. Universal, Glonarjeva 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Tomažin Alešem, Ob sotočju 6, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. dela stavbe 1727-00197-32 in
1727-00197-33, stoječe na parc. št. 79/3,
k.o. Poljansko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 10.
1991, sklenjene med Tomažin Alešem, Ob
sotočju 6, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Bojano Pavlič, Kajuhova 26, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. dela stavbe 1727-00197-32 in
1727-00197-33, stoječe na parc. št. 79/3,
k.o. Poljansko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 9.
1992, sklenjene med Bojano Pavlič, Kajuhova 26, Ljubljana (kot prodajalko) in Sonjo
Purgaj, Murnova 1, Ptuj (kot kupovalko),
za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št.
dela stavbe 1727-00197-32 in 1727-0019733, stoječi na parc. št. 79/3, k.o. Poljansko
predmestje,
– notarskega zapisa darilne pogodbe in
poslane listine, opr. št. SV 413/98 z dne 27.
10. 1998, sklenjenega med Purgaj Sonjo,
Vičava 128, Ptuj (kot darovalko) in Purgaj
Francem, Vičava 128, Ptuj (kot obdarjencem), za nepremičnini, ki imata sedaj ident.
št. dela stavbe 1727-00197-32 in 172700197-33, stoječi na parc. št. 79/3, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2009
Dn 5978/2006
Os-1065/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Birografike
Bori d.o.o., Linhartova c. 1, Ljubljana, ki
ga zastopa direktor Šuštaršič Boris, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
skladišče št. LC 33 v kleti, na naslovu Dunajska cesta 48, Ljubljana, z ident. št. 662.E
v podvl. št. 2667/662, k.o. Bežigrad, dne 1.
12. 2008, pod opr. št. Dn 5978/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 291/77-05/2 z dne 8. 8.
1977, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in
Založbo Borec Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 662.E,
v podvl. št. 2667/662, k.o. Bežigrad;
– pogodbe o prenosu in uporabi osnovnih sredstev z dne 2. 6. 1980, sklenjene
med Založbo Borec p.o. Ljubljana (kot prodajalcem) in Birografiko Bori, Ljubljana ter
Društvo mišično in živčno - mišično obolelih,
Ljubljana (kot prevzemnikom - kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 662.E v
podvl. št. 2667/662, k.o. Bežigrad.
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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 5. 1. 2009
Dn 32051/2005
Os-1066/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Iskre Šečić, Preglov trg 5, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 36 v kleti Gt 3/3,
na naslovu Osenjakova ulica v Ljubljani, z
ident. št. 55.E, vpisano v podvl. št. 2195/55,
k.o. Slape, dne 27. 11. 2008, pod opr. št. Dn
32051/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. Gt 3/3144/88 z dne 23. 6. 1988, sklenjene med
prodajalcem Gradis - Gradbenim podjetjem
Ljubljana in kupcema Marguč Hermanom in
Darinko, oba Chengdujska 20, Ljubljana, za
garažo št. 36 v kleti, Gt 3/3, na naslovu Osenjakova ulica v Ljubljani, z ident. št. 55.E,
vpisano v podvl. št. 2195/55, k.o. Slape,
– prodajne pogodbe z dne 20. 2. 2004,
sklenjene med prodajalcem Asimom Pervizom, Strniševa cesta 29, Ljubljana in kupovalkama Šečić Iskro ter Asjo, obe Preglov
trg 5, Ljubljana, za garažo št. 36 v kleti,
Gt 3/3, na naslovu Osenjakova ulica v Ljubljani, z ident. št. 55.E, vpisano v podvl. št.
2195/55, k.o. Slape.
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 5. 1. 2009
Dn 32044/2005
Os-1069/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janković Mirka, Brodarjev trg 11, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 18 v pritličju, Gt
1/2, na naslovu Pot na Fužine v Ljubljani, z
ident. št. 74.E, vpisano v podvl. št. 1682/74,
k.o. Moste, dne 27. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 32044/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 1991,
sklenjene med prodajalcema Semenič Francem in Ireno, oba Leninov trg 14, Ljubljana
ter kupcem Atelj Dragom, Trg oktobrske revolucije 20, Ljubljana, za garažo št. 18 v
pritličju, Gt 1/2, na naslovu Pot na Fužine v
Ljubljani, z ident. št. 74.E, vpisano v podvl.
št. 1682/74, 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 zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 4092/2005
Os-1071/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva
2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnine, arhivski prostor št. 5 v III.
kleti, na naslovu Tivolska 50 v Ljubljani, z
ident. št. 3.E, vpisane v podvl. št. 1268/3,
pisarniški poslovni prostori št. 97 v 7. nadstropju, na naslovu Tivolska 50 v Ljubljani,
z ident. št. 51.E, vpisani v podvl. št. 1268/51
ter pisarniški prostori št. 101 v 9. nadstropju, na naslovu Tivolska 50 v Ljubljani, z
ident. št. 53.E, vpisani v podvl. št. 1268/53,
vse nepremičnine v k.o. Ajdovščina, dne 2.
12. 2008, pod opr. št. Dn 4092/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kune pogodbe št.
6/BD z dne 16. 7. 1979, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika
Ljubljana in kupovalko Samoupravno interesno skupnostjo Socialistične Republike Slovenije za ekonomske odnose s tujino, za
arhivski prostor št. 5 v III. kleti, na naslovu
Tivolska 50 v Ljubljani, z ident. št. 3.E, vpisan v podvl. št. 1268/3, pisarniški poslovni
prostori št. 97 v 7. nadstropju, na naslovu
Tivolska 50 v Ljubljani, z ident. št. 51.E,
vpisani v podvl. št. 1268/51 ter pisarniški
prostori št. 101 v 9. nadstropju, na naslovu
Tivolska 50 v Ljubljani, z ident. št. 53.E, vpisani v podvl. št. 1268/53, vse nepremičnine
v k.o. Ajdovščina.
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. 1. 2009
Dn 5914/2006
Os-1072/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Muminhodžič Enese, Kržišnikova 10, Medvode,
ki jo zastopa Ataurus, Andrej Predan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu Kržišnikova
ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 1.E, v podvl.
št. 890/1, k.o. Medvode, dne 1. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 5914/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med neznanim prodajalcem in Pavlič Petrom, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E, v podvl. št. 890/1, k.o.
Medvode;
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 8.
1968, sklenjene med Pavlič Petrom, Vižmarje št. 143, (kot prodajalcem) in Krapež
Francem, Medvode 122 (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E v
podvl. št. 890/1, k.o. Medvode;
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– menjalne pogodbe z dne 5. 2. 1979,
sklenjene med Črnko Jožefom, Verje 15/b,
Medvode in Črnko Drago, Sp. Pirniče 42,
Medvode (kot prvo pogodbenima strankama) in Krapež Francem ter Krapež Karolino, oba stanujoča Medvode 122 (kot drugo
pogodbenima strankama), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 1.E v podvl. št. 890/1,
k.o. Medvode.
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. 1. 2009
Dn 4023/2006
Os-1074/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vrhovec Ivanke, Vrti 12, Dobrova pri Ljubljani, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 26, v pritličju, na naslovu G-6, ob
Ulici Iga Grudna, Ljubljana, z ident. št. 26.E
v podvl. št. 3843/26, k.o. Vič, dne 1. 12.
2008, pod opr. št. Dn 4023/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 191/7805/20-72 z dne 3. 4. 1978, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o., Grosuplje (kot prodajalcem) in Miklavčič Antonijo, Poklukarjeva, blok B-18,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 26.E,v podvl. št.
3843/26, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 3188/2006
Os-1075/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ivančič Ivana in Štefke, oba Pavšičeva 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 21 v 3. nadstropju, z ident. št. 41.E in shrambo št. 21 v kleti,
z ident. št. 42.E, na naslovu Pavšičeva ulica
4, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 735/22, k.o.
Zgornja Šiška, dne 2. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 3188/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listne,
kupne pogodbe z dne 4. 6. 1977, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana in kupcema Ivančič Ivanom ter Ivančič
Štefko, oba stanujoča Tržaška 55, Ljubljana, za stanovanje št. 21 v 3. nadstropju, z
ident. št. 41.E in shrambo št. 21 v kleti, z
ident. št. 42.E, na naslovu Pavšičeva ulica
4, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 735/22, 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 zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 19834/2008
Os-1076/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Zupančič Ila, Hacquetova 8/I, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 12 v 2. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Rozmanov 12, Ljubljana, z ident. št. 12.E, v podvl. št. 1468/12,
k.o. Moste, dne 28. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 19834/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 1963,
sklenjene med Stanovanjskim skladom za
zidanje stanovanjskih hiš na območju Občine Ljubljana Moste – Polje, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Toplarno Ljubljana v gradnji,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E, v podvl. št.
1468/12, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 1792/2006
Os-1077/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raonić Radoša,
Rašiška 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižni listine, za nepremičnino, garažo št.
SIII 217, pod Bratovševo ploščadjo, Ljubljana, z ident. št 417.E, vpisano v podvl. št.
3055/294, k.o. Stožice, dne 3. 12. 2008, pod
opr. št. Dn 1792/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 728/76-02/5 z dne 17.
12. 1976, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje
(kot prodajalcem) in Raonić Radošem, Rašiška 13, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 417.E, vpisano v podvl. št. 3055/294, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist pred
lagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 9550/2006
Os-1078/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Špele Purkart, Male Lašče 38, Velike Lašče,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 3 v 1. nadstropju,
na naslovu Povšetova ulica 61, Ljubljana,
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z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 1532/3,
k.o. Udmat, dne 10. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 9550/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 234/60 z
dne 6. 1. 1960, sklenjene med prodajalcem
Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO
Ljubljana, Bethovnova ul. 11/VII, Ljubljana
in kupcem Komunalnim podjetjem Trga na
debelo, Ljubljana, za stanovanje št. 3 v 1.
nadstropju, na naslovu Povšetova ulica 61,
Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 1532/3, k.o. Udmat,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4.
1969, sklenjene med prodajalko Veletrgovino Mercator inmport-export, Ljubljana in
kupcem Zupanec Miljutinom, Povšetova 61,
Ljubljana, za stanovanje št. 3 v 1. nadstropju
na naslovu Povšetova ulica 61, Ljubljana, z
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 1532/3,
k.o. Udmat.
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. 1. 2009
Dn 11033/2005
Os-1079/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vrabec Romana,
Podlog 4, Velike Lašče, ki ga zastopa odv.
Maja Kristan, Miklošičeva 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
parc. št. 405/2, 405/5, 405/43, 565/3, 605,
652/2, 660, 737/3, 776 in 86.S, vpisane v
vl. št. 119, k.o. Osolnik, dne 1. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 11033/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– izročilne pogodbe z dne 1. 3. 1954,
sklenjene med Venk Ivanom, Podlog 5, Velike Lašče (kot izročevalcem) in Marijo Boštjančič, (kot prevzemnico), za nepremičnine parc. št. 405/2, 405/5, 405/43, 565/3,
605, 652/2, 660, 737/3, 776 in 86.S, vpisane
v vl. št. 119, k.o. Osolnik,
– izročilne pogodbe z dne 6. 3. 1954,
sklenjene med Venk Ivanom, Podlog 5, Velike Lašče (kot izročevalcem) in Marijo Boštjančič, (kot prevzemnico), za nepremičnine parc. št. 405/2, 405/5, 405/43, 565/3,
605, 652/2, 660, 737/3, 776 in 86.S, vpisane
v vl. št. 119, k.o. Osolnik.
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 6. 1. 2009
Dn 3988/2005
Os-1080/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Starman Janeza, Bohinjčeva ulica 18, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listne, za nepremičnino, stanovanje št. 1 v pritličju, na na-

slovu Gotska ulica 10, Ljubljana, z ident. št.
113.E, vpisano v podvl. št. 3017/113, k.o.
Dravlje, dne 2. 12. 2008, pod opr. št. Dn
3988/2005, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 72-4069 z dne 19. 1. 1972, sklenjene
med prodajalcem Poslovnim združenjem
Giposs, Ljubljana in Starman Janezom, Prijateljeva 19, Ljubljana, za stanovanje št. 1
v pritličju, na naslovu Gotska ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 113.E, vpisano v podvl. št.
3017/113, 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 5. 1. 2009
Dn 4269/2005
Os-1081/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vide
Krištof, Regentova 71, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Barbara Krištof Lučovnik, Čufarjeva
3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, dvosobno stanovanje št.
1010 v 10. nadstropju, s shrambo, na naslovu Brilejeva ulica 14–16 v Ljubljani, z ident.
št. 68.E, vpisano v podvl. št. 2895/138, k.o.
Dravlje, dne 2. 12. 2008, pod opr. št. Dn
4269/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 82-7300 z dne 31. 3. 1982
in dodatka k prodajni pogodbi št. 82-7300 z
dne 18. 7. 1982, sklenjena med prodajalcem
SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana ter kupcema Bele Dušanom in Katarino,
oba Ulica k studencu 1, Medvode, za dvosobno stanovanje št. 1010 v 10. nadstropju,
s shrambo, na naslovu Brilejeva ulica 14–16
v Ljubljani, z ident. št. 68.E, vpisano v podvl.
št. 2895/138, 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 5. 1. 2009
Dn 31571/2005
Os-1082/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje
Piciga, C. Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Jože Hribernik, Miklošičeva 20,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
do 1/7 in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, gozd s parc. št. 608/1,
vpisan v vl. št. 152, k.o. Skaručna, dne 27.
11. 2008, pod opr. št. Dn 31571/2005, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 6. 1996, sklenjene med prodajalko Šuštar Vido, Vojkova c. 9, Ljubljana in
kupovalko Darjo Piciga, C. Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, za gozd s parc. št. 608/1, vpisan v vl. št. 152, k.o. Skaručna.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 2527/2006
Os-1083/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zamida Irene, Jamova cesta 48, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 31 v 4. nadstropju,
na naslovu Jamova cesta 48, Ljubljana, z
ident. št. 31.E, vpisano v podvl. št. 4313/30,
k.o. Vič, dne 2. 12. 2008, pod opr. št. Dn
2527/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. VS-3 4/82
z dne 18. 10. 1982, sklenjene med prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Ljubljana in kupovalko Slobodnik
Zdenko, Kotnikova 12, Ljubljana, za stanovanje št. 31 v 4. nadstropju, na naslovu Jamova cesta 48, Ljubljana, z ident. št. 31.E,
vpisano v podvl. št. 4313/30, k.o. Vič;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi VS-3
4/82 z dne 18. 10. 1982, z dne 20. 4. 1982,
sklenjenega med prodajalcem Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana in kupovalko Slobodnik Zdenko, Kotnikova 12, Ljubljana, za stanovanje št. 31 v
4. nadstropju, na naslovu Jamova cesta 48,
Ljubljana, z ident. št. 31.E, vpisano v podvl.
št. 4313/30, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11.
1994, sklenjene med prodajalko Slobodnik
Zdenko, Jamova 48, Ljubljana in kupcem
Visintin Jožetom, Sedejeva 8, Ljubljana, za
stanovanje št. 31 v 4. nadstropju, na naslovu Jamova cesta 48, Ljubljana, z ident. št.
31.E, vpisano v podvl. št. 4313/30, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 16096/2006
Os-1084/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Plak Marije,
Ulica Hermana Potočnika 37, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška družba Mramor, Sorta, Bilić in Holec o.p. d.n.o., Župančičeva 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 40 v 5.
nadstropju, na naslovu Petrovičeva 23, Ljubljana, z ident. št. 40.E, v podvl. št. 335/40,
k.o. Nove Jarše, dne 20. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 16096/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja kot
posameznega dela stavbe št. 73-163-S z
dne 27. 6. 1973, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana (kot prodajalcem) in Plak Marijo ter Plak
Jožetom, oba Podutiška 69, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
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ident. št. 40.E, v podvl. št. 335/40, k.o.
Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 32514/2005
Os-1085/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matičič Alojzija, Osenjakova ul. 8, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 3 v kleti, Gt 3/3, na
Osenjakovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 28.E,
vpisano v podvl. št. 2195/28, k.o. Slape, dne
27. 11. 2008, pod opr. št. Dn 32514/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. GT 3/3 – 528/91 z dne 27. 9.
1991, sklenjene med prodajalcem Gradis Gradbenim podjetjem Ljubljana in kupcem
Stipič Martinom, Stražarjeva 11, Ljubljana,
za garažo št. 3 v kleti, Gt 3/3, na Osenjakovi
ulici v Ljubljani, z ident. št. 28.E, vpisano v
podvl. št. 2195/28, k.o. Slape.
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 5. 1. 2009
Dn 4975/2006
Os-1086/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lapo Muja, Rašiška
ulica 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo v 201 v kleti
RGD 2, na naslovu Rašiška, Ljubljana, z
ident. št. 1.E, v podvl. št. 4343/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 24. 11. 2008, pod opr. št. Dn
4975/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 28.
6. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Brahović Šabo, Majaronova 22, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 1.E, v podvl. št. 1.E, v podvl. št.
4343/1, k.o. Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Brahović Šabo (kot prodajalcem) in Velnar Urošem (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E, v
podvl. št. 4343/1, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 32519/2005
Os-1087/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Živane Pejičič, Brodarjev trg 4, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 7 v pritličju, Gt
1/2, na naslovu Pot na Fužine v Ljubljani, z
ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št. 1682/63,
k.o. Moste, dne 20. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 32519/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 645/86 z dne 13.
5. 1986, sklenjene med prodajalcem Imos,
p.o., Ljubljana in kupovalko Marto Cerar-Lotrič, Leninov trg 18, Ljubljana, za garažo št.
7 v pritličju, Gt 1/2, na naslovu Pot na Fužine
v Ljubljani, z ident. št. 63.E, vpisano v podvl.
št. 1682/63, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 19913/2008
Os-1102/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elbacomp
d.o.o., podjetje za trgovino in zastopanje,
Stegne 35, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Janko Nolda, Stegne 27, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
parc. št. 1713/153 in 1713/154, vl. 2729,
k.o. Dravlje, dne 19. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 19913/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji poslovnega
prostora z dne 13. 7. 1998 in aneksa št. 1
h kupoprodajni pogodbi z dne 10. 11. 1998,
sklenjena med Iskra Kertec d.o.o. Stegne
35, Ljubljana (kot prodajalcem) in Unitron
d.o.o. Stegne 27, Ljubljana (kot kupcem) za
nepremičnini, dvorišče in poslovno stavbo
na parc. št. 1713/153 in 1713/154, vpisano
v vl. št. 2729, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2008
Dn 15855/08
Os-10162/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Aleksandre
Vajnhandl, stanujoče Zgornja Velka 68b,
Zgornja Velka, ki jo po pooblastilu zastopa
notar Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja
1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2137/34,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 15855/08, dne
26. 11. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:

– pogodbe o odstopu terjatev in poravnavi dolga z dne 22. 9. 1993, sklenjene med
prevzemnico Ljudsko banko d.d. Celje, Prešernova 27, Celje, ki ga je zastopalo poslovodstvo Rihard Vide in Danijel Rinc, odstopnikom Tima Holding d.d. Maribor, Svetozarevska 10, Maribor, ki ga je zastopal Franc
Lorenčič in dolžnikom SGP Stavbar Podjetje
za visoke gradnje d.o.o. Maribor, Industrijska 13, Maribor, s katero je odstopnik odstopil prevzemnici terjatev, ki jo ima do dolžnika in s katero je dolžnik prepustil v last in
posest prevzemnici, med drugim, enosobno
stanovanje v Ljubljanski ulici 25b, v izmeri
36,61 m2, v stanovanjskem bloku na parc.
št. 1015, vl. št. 1337, k.o. Tabor, katerega
najemnik je bil Vilko Voda in na katerem je
dolžnik izrecno dovolil, da se prevzemnica
vpiše v zemljiški knjigi kot lastnik;
– aneksa k pogodbi o odstopu terjatev
in poravnavi dolga z dne 22. 9. 1993, z dne
15. 10. 1993, sklenjenega med prevzemnico Ljudsko banko d.d. Celje, Prešernova
27, Celje, ki jo je zastopalo poslovodstvo
Rihard Vide in Danijel Rinc, odstopnikom
Tima Holding d.d. Maribor, Svetozarevska
10, Maribor, ki jo je zastopal Franc Lorenčič in dolžnikom SGP Stavbar Podjetje za
visoke gradnje d.o.o. Maribor, Industrijska
13, Maribor, ki ga je zastopal Stane Naglič,
v katerem so pogodbeniki spremenili znesek
o višini terjatve in spremenili navedbo enega
stanovanja;
– prodajne pogodbe z dne 31. 12. 1993,
sklenjene med prodajalko Ljudsko banko
d.d. Celje, Prešernova 27, Celje, ki jo je
zastopalo poslovodstvo Rihard Vide in Danijel Rinc ter kupcem Eurocomp d.o.o., Mariborska 23, Celje, ki ga je zastopal direktor
Aleksaneder Jančar, s katero je prodajalka
kupcu prodala več stanovanj, med drugim
enosobno stanovanje v Ljubljanski ulici 25b,
v izmeri 36,61 m2, v stanovanjskem bloku
na parc. št. 1015, vl. št. 1337, k.o. Tabor,
katerega najemnik je bil Vilko Voda in na
njem dovolil, da se vknjiži lastninska pravica
na ime kupca:
– prodajne pogodbe z dne 7. 3. 1994,
sklenjene med prodajalcem Eurocomp posredovanje d.o.o., Mariborska 23, Celje in
kupcem Andrejem Pipa, stanujočim Hauptmanca 55, Ljubljana, s katero je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje v
Ljubljanski ulici 25b, v izmeri 36,61 m2, v
pritličju, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na parc. št. 1015, vl. št. 1337, k.o. Tabor,
katerega najemnik je Vilko Voda;
– darilne pogodbe z dne 1. 12. 1994,
sklenjene med darovalcem Andrejem Pipa,
roj. 23. 4. 1961, stanujočim Ljubljana, Hauptmanca 55 in obdarjenko Nadjo Pipa, roj. 11.
1. 1963, stanujočo Ljubljana, Hauptmanca
55, s katero je darovalec obdarjenki podaril
enosobno stanovanje v stanovanjskem bloku v Mariboru, Ljubljanska ulica 25b, stoječem na parc. št. 1015, k.o. Tabor, v izmeri
36,61 m2, v pritličju, s pripadajočim kletnim
prostorom, oznaka kleti B v izmeri 4 m2 in
na tem dovolil, da se v zemljiški knjigi vknjiži
lastninska pravica v korist obdarjenke;
– prodajne pogodbe z dne 5. 12. 1994,
sklenjene med prodajalko Nadjo Pipa, stanujočo Hauptmanca 55, Ljubljana in kupcema Stanislavom Težakom, roj. 25. 7. 1952,
stanujočim Ptuj, Zavčeva 14 in Antonom
Horvatom, roj. 3. 1. 1953, stanujočim Ptuj,
Orešje 168, s katero je prodajalka kupcema
prodala enosobno stanovanje, v stanovanjskem bloku v Mariboru, Ljubljanska ulica
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25b, stoječem na parc. št. 12015, k.o. Tabor,
v pritličju, v izmeri 36,61 m2 in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist obeh
kupcev, za vsakega do 1/2 celote in
– prodajne pogodbe z dne 14. 12. 1998,
sklenjene med prodajalcema Stanislavom
Težakom, roj. 25. 7. 1952, stanujočim Ptuj,
Zavčeva 14 in Antonom Horvatom, roj. 3. 1.
1953, stanujočim Ptuj, Orešje 168 in kupcema Aleksandro Vajnhandl, roj. 24. 3. 1973,
stanujočo Zg. Velka 68b, Zg. Velka ter Stanislavom Vajnhandlom, roj. 2. 4. 1968, stanujočim Zg. Velka 68b, Zg. Velka, s katero sta
prodajalca kupcema prodala enosobno stanovanje, v stanovanjskem bloku v Mariboru,
Ljubljanska ulica 25b, stoječem na parc. št.
12015, k.o. Tabor, v pritličju, v izmeri 36,61
m2 in na tem dovolila, da se v zemljiški knjigi
vknjiži lastninska pravica v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2008
Dn 17338/07
Os-1233/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, Šentilj v Slovenskih
goricah, ki jo po pooblastilu zastopa Marija
Farazin, za vknjižbo lastninske pravice v
korist Koroša Milana, v višini 1/2 celote in
v korist Švraka Vesne v višini 1/2 celote,
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 712/18,
k.o. Sladki Vrh, pod opr. št. Dn 17338/07,
dne 15. 1. 2009, izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 94 z dne
18. 3. 1992, ki sta jo na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
sklenila prodajalka Paloma - Sladkogorska
tovarna papirja, p.o., Sladki Vrh, ki jo je zastopal pomočnik generalnega direktorja za
splošno področje Leon Valonte in kupovalka
Jožica Detela, EMŠO 0202955505745, stanujoča Sladki Vrh 8, s katero je prodajalka
kupovalki prodala stanovanje št. 18, v II.
nadstropju v stanovanjskem objektu Sladki
Vrh 8, parc. št. 376/1, 374/6, vl. št. 423, k.o.
Sladki Vrh in na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Koroša Milana in Švraka Vesne.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 17337/07
Os-1234/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, Šentilj v Slovenskih
goricah, ki jo po pooblastilu zastopa Marija
Farazin, za vknjižbo lastninske pravice v
korist Spevan Janeza, stanujočega Sladki
Vrh 8, Sladki Vrh, na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 712/19, k.o. Sladki Vrh, pod opr.
št. Dn 17337/07, dne 12. 12. 2008 izdalo

sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 240, o prodaji
stanovanja z dne 15. 10. 1993, ki sta jo
na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91) sklenila prodajalka Paloma
- Sladkogorska tovarna papirja, p.o., Sladki
Vrh, ki jo je zastopal pomočnik generalnega direktorja za splošno področje Leon Valonte in kupca Sedminek Rajmund, EMŠO
1408954500252 ter Sedminek Ana, EMŠO
1207959505311, stanujoča Sladki Vrh 8, s
katero je prodajalka kupcema prodala stanovanje št. 19 v III. nadstropju, v stanovanjskem objektu Sladki Vrh 8, parc. št. 376/1,
374/6, vl. št. 423, k.o. Sladki Vrh in na njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupcev, za vsakega v višini 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Spevan Janeza
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 16947/06
Os-1235/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice
Polanec, stanujoče Borova vas 6, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 546/2, k.o. Koroška
vrata, pod opr. št. Dn 16947/08, dne 24. 12.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 12. 6. 1974,
sklenjene med prodajalko Gabrijelo Frankič, stanujočo Kvedrova ulica 24, Sevnica
in kupcem Projektivnim birojem Maribor,
Krekova ulica 16, ki sta ga zastopala direktor Maks Mlad in šefinja računovodstva
Angela Lavrič, s katero je prodajalka kupcu
prodala enosobno nekomfortno stanovanje
v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Pipuševa ulica 2a, na parc. št. 2026,
vl. št. 546, k.o. Koroška vrata in na njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca ter
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10.
1991, sklenjene med prodajalcem Projektivnim birojem Maribor, Krekova ulica 16,
ki ga je zastopala direktorica Cveta Faith in
kupovalko Jolando Žavcer, stanujočo Pipuševa ulica 21, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal enosobno nekomfortno
stanovanje v izmeri 31,61 m2, v I. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Pipuševa
ulica 2a, na parc. št. 2026, vl. št. 546, k.o.
Koroška vrata in na njem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 14553/04
Os-1262/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Merkana, Pobreška cesta 6, Maribor, za vknjižbo
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lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 704/7, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn
14553/04, dne 28. 11. 2008 izdalo sklep o
vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 2/90 z dne 4. 5. 1990, sklenjene med prodajalko Občino Maribor, ki jo
je zastopal podpredsednik Izvršnega sveta
skupščine mesta Maribor Jože Breznik in
kupcem Miroslavom Popovičem, Pobreška
cesta 6, Maribor, o prodaji enosobnega stanovanja na podstrešju stavbe v Mariboru,
Pobreška cesta 6, stoječe na parc. št. 188,
vpisano v vl. št. 704, k.o. Tabor in s katero je
prodajalka dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 3184/07
Os-1263/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Saše Aberšek-Košar, stanujoče Prušnikova ulica 20,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1782/155,
k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn
3184/07, dne 11. 12. 2008, izdalo sklep o
vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Mestno
občino Maribor, kot prodajalko in Splošno
stavbeno družbo d.d., kot kupovako, za nepremičnino – stanovanje št. 21 v III. nadstropju, s pomožnim prostorom, Prušnikova
ulica 2, 2000 Maribor, parc. št. 1414, k.o.
Spodnje 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 17120/06
Os-1264/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štefana Weissa, stanujočega Partizanska cesta 13, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1742/2, k.o.
Maribor - Grad, pod opr. št. Dn 17120/06,
dne 12. 12. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 52/91 z
dne 27. 11. 1991 in aneksa št. 1 z dne 31.
1. 1992, sklenjene na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med
prodajalcem MTT – Tovarno tkanin Melje,
Maribor, Kraljeviča Marka 19, ki ga je zastopal direktor Tone Taks in kupcem Weiss
Štefanom, EMŠO 0803962500647, stanujočim Partizanska cesta 13, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje
št. 2, v I. nadstropju v večstanovanjski hiši
v Mariboru, Partizanska cesta 13, parc.
št. 1206/2, k.o. Maribor - Grad in na njem
dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice
v korist kupca.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 16387/08
Os-1265/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dodoma d.o.o.,
Partizanska cesta 13a, Maribor, ki ga zastopa direktor Marko Sovrovič, o predlogu za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 1885/13, k.o. Koroška
vrata, v korist Pejainženiring d.o.o., pod opr.
št. Dn 16387/08, dne 19. 12. 2008, izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 26. 10. 2004,
sklenjene med prodajalcem Dodoma d.o.o.,
Partizanska cesta 13a, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Jožef Murko in kupcem
Pejainženiring družba za gradbene storitve
in inženiring d.o.o., Radvanjska cesta 111,
Maribor, ki ga je zastopal direktor Bojan Jagodič, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 13 v IV. nadstropju, v izmeri
57,30 m2, s pripadajočim kletnim boksom št.
13 v izmeri 4,40 m2, v večstanovanjski stavbi Smetanova ulica 80, Maribor, ident. št.
1613, stoječi na parc. št. 1808, k.o. Koroška
vrata in na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Pejainženiring d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 7016/01
Os-1266/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Agate Dreml,
stanujoče Frankolovska ulica 13, Maribor,
ki jo po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice v višini 1/2 celote in v korist
Branka Krhina v višini 1/2 celote, na nepremičnini pripisani podvl. št. 2284/77, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 7016/01, dne 22. 12.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 353/93 z
dne 25. 8. 1993, sklenjene med prodajalcem
Elektro in splošna montaža Hidromontaža,
d.o.o. Maribor, Gosposvetska cesta 84, Maribor, ki ga je zastopal direktor strokovno
administrativnega profitnega centra Branko
Smole in kupcem Ivanom Karičem, EMŠO
0703939500031, stanujočim Frankolovska
ulica 13, s katero je prodajalec kupcu prodal
dvosobno stanovanje št. 17, v IV. nadstropju
stanovanjske hiše v Frankolovski ulici 13,
Maribor, parc. št. 1643, k.o. Tabor in
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6.
1994, sklenjene med prodajalcem Ivanom
Karićem, stanujočim Frankolovska ulica 13,
Maribor, ki ga je zastopal odvetnik Jovica
Tošović in kupcem Bogomirjem Peterličem,
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stanujočim Frankolovska ulica 21, Maribor,
s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 17, v IV. nadstropju stanovanjske hiše
v Frankolovski ulici 13, Maribor, parc. št.
1643, k.o. Tabor in na njem dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Branka Krhina.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 18225/06
Os-1267/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Senade Šabović Gomboc, stanujoče Boršnikova ulica 78,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičninah, parc. št. 1398/6 in 1393/7,
pripisanih vl. št. 1596, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 18225/06, dne 10. 12.
2008, izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
4. 12. 1995, sklenjene med prodajalcema
Dito Kastelic, roj. 14. 12. 1950, stanujočo
Prušnikova ulica 44, Maribor in Ludvikom
Kastelicem, roj. 24. 4. 1945, ki ga je zastopala pooblaščenka Emilija Kastelic, stanujoča Fochova ulica 12, Maribor in kupovalko
Senado Šabović Gomboc, stanujočo Boršnikova ulica 71, Maribor, s katero sta prodajalca kupovalki prodala vsak svoj delež na
nepremičninah – parc. št. 1398/6 in 1393/7,
pripisanih vl. št. 633, k.o. Spodnje Radvanje
in dovolila, da se na teh vknjiži lastninska
pravica na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 7883/08
Os-1268/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Huber Vladimirja, stanujočega Klinetova ulica 6, Maribor,
ki ga po pooblastilu zastopa Bujana Munda
s.p., Pivolska cesta 12, Hoče, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1766/45, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 7883/08, dne 10.
12. 2008, izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 30. 6. 1992, sklenjene na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
med prodajalko Mariborsko livarno Maribor,
d.o.o., Oreško nabrežje 9, Maribor, ki jo je
zastopal predsednik družbe Anton Vončina in kupovalko Marijo Lukovič, stanujočo
Klinetova 6, Maribor, s katero je prodajalka
kupovalki prodala trisobno stanovanje št.
45 v mansardi, v stavbi na naslovu Klinetova ulica 6, Maribor, stoječe na parc. št.
1011/1, k.o. Spodnje Radvanje in na njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2009
Dn 13658/07
Os-1269/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Cmagra,
Lackova cesta 296, Limbuš, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1419/5, Limbuš, v predlagateljevo
korist, v višini 1/2 celote in v korist Hermine
Cmager, v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn
13658/07, dne 28. 11. 2008 izdalo sklep o
vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. 39/93, sklenjene dne 29. 9.
1993, v skladu z določbami Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalko Občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, ki jo je v imenu in za račun zavoda
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9, zastopal prim. dr. Anton Židanik in kupcema Antonom Cmagrom, EMŠO
2712959500247, stanujočim Lackova cesta
269, Limbuš in Hermino Crmager, EMŠO
2011963505638, stanujočo Lackova cesta
269, Limbuš, s katero sta kupca od prodajalke kupila stanovanje št. 3c, v stavbi na
naslovu Lackova cesta 269, stoječi na parc.
št. 201 S, pripisani vl. št. 602, k.o. Limbuš
in na katerem je prodajalka dovolila vknjižbo
lastninske pravice na ime kupcev.
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 in Hermine Cmager.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 10520/08
Os-1270/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Josipa Mačka,
stanujočega Ranca 26a, Penica pri Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, pripisanih podvl. št. 1627/11
in 1627/12, k.o. Maribor - Grad, pod opr. št.
Dn 10520/08, dne 28. 11. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o zamenjavi poslovnih prostorov z dne 4. 3. 1991, sklenjene med DP
Jugoslovansko pomorsko agencijo Jugoagent, Novi Beograd, Lenjinov bulevar 165a,
ki ga je zastopal generalni direktor Stevan
Obradović in Proizvodnim in trgovskim podjetjem Meltal, Maribor d.o.o., Gregorčičeva
ulica 25, ki ga je zastopal direktor Bojan
Zafošnik, s katero je prva pogodbena stranka prepustila drugi pogodbeni stranki svojo
nepremičnino, poslovni prostor v lameli A1
v Gregorčičevi ulici 27, Maribor, na parc. št.
14802, 1486/1, 1485/1, 1482, 1381, 1382,
1384, 1379, 1483, 1492, 1383, 1278/2,
1289, 1238/2, 1281, 1278/2, 1481 in 1291/2,
k.o. Maribor - Grad, površine 94,40 m2, druga pogodbena stranka pa je prvi prepustila
svoje nepremičnine, poslovne prostore št.
9, 10, 11 in 12, v II. nadstropju v Strossmayerjeve ulice 26, na parc. št. 1468/1, 1466/2,
1469/2, 1466/1, 1467, 1474/2, 1474/4 in
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1469/3, k.o. Maribor - Grad, površine 59,14
m2 in 19,16 m2 skupnih prostorov in
– dodatka k pogodbi o zamenjavi poslovnih prostorov z dne 4. 3. 1991, sklenjenega dne 29. 3. 1991, v katerem sta
Jugoslovanska pomorska agencija Jugoagent, Novi Beograd, Lenjinov bulevar 165a,
ki ga je zastopal generalni direktor Stevan
Obradović in Proizvodno in trgovsko podjetje Meltal, Maribor d.o.o., Gregorčičeva ulica
25, ki ga je zastopal direktor Bojan Zafošnik, spremenila cene iz pogodbe in dodala
zemljiškoknjižno dovolilo, v katerem vsaka
pogodbena stranka dovoljuje, da se druga
pogodbena stranka vknjiži v zemljiški knjigi
kot imetnik pravice uporabe oziroma lastnik
na zamenjanih nepremičninah.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 15497/08
Os-1271/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Srečka Roškarja, stanujočega Kamenškova ulica 20,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice v
njegovo korist, v višini 1/2 celote in v korist
Marijance Roškar, v višini 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2280/41, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 15497/08, dne 10. 12.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji
z dne 31. 5. 1963, sklenjene med prodajalcem Občinskim ljudskim odborom Maribor - Tabor, zastopanem po predsedniku
Tonetu Dobrajcu in kupovalko Kovinotehno
Celje, veletrgovino s kovinskim in tehničnim
blagom, zastopanem po glavnem direktorju
Marjanu Učakarju, s katero je prodajalec
kupcu prodal poslovni prostor v izmeri 102
m2, v delu pritličja stanovanjske stavbe Trg
revolucije 7 v Mariboru, parc. št. 103/4,5 in
6, k.o. Magdalena.
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 in Marijance Roškar.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2009
Dn 3896/07
Os-1272/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Libman,
Plečnikova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa
Marija Topolovec s.p., Flatmary, Trg Leona
Štuklja 5, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2218/10,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 3896/07, dne 11.
12. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 04/2-598-22/348-Ga z dne 8. 9. 1965,
sklenjene med prodajalcem Stavbar Maribor in kupcem Certus Maribor, za dvosobno
stanovanje št. 10, v II. nadstropju večstanovanjske zgradbe v Mariboru, Plečnikova
ulica 4.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 9922/08
Os-1273/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Čepa,
stanujočega Celjska ulica 6, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2248/16, k.o. Tabor,
pod opr. št. Dn 9922/08, dne 10. 12. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 12/93 z
dne 29. 9. 1993, na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91),
sklenjene med prodajalcem Avtotap d.o.o.,
Maribor, Ulica Pohorskega bataljona 14,
ki ga je zastopala direktorica Renata Kokalj in kupcem Jožefom Čepom, EMŠO
2912941500281, stanujočim Celjska ulica
6, Maribor, s katero je prodajalec kupcu
prodal stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Celjska ulica 6,
Maribor, stoječe na parc. št. 1614, k.o. Tabor in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2009
Dn 18029/08
Os-1274/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Puhar,
stanujoče Cankarjeva ulica 23a, Maribor,
ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Ljubo Kolbl, Partizanska cesta 13a, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice v višini 1/2 celote in v korist
Tscherne Hildegard Wilhelmine v višini 1/2
celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1467/27, k.o. Maribor - Grad, pod opr. št. Dn
18029/08, dne 23. 12. 2008, izdalo sklep o
vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1020-279/12-4 z dne
4. 2. 1972 in dodatka k tej pogodbi z dne 22.
5. 1972, sklenjene med prodajalcem Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor,
Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal direktor Valentin Breznik in kupovalkama Černe
(Tscherne) Hildo, Maribor, Nad pristavo 9
in Puhar Anico, Maribor, Nad pristavo 9,
s katero je prodajalec kupovalkama prodal
dvosobno stanovanje št. 14 v V. nadstropju,
velikosti 59,66 m2, v objektu P+6 v Cankarjevi ulici 23a, parc. št. 126/2, k.o. Grajski
Marof.
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 pre-
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dlagateljice postopka in Tscherne Hildegard
Wilhelmine.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 16331/08
Os-1275/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja GIM d.o.o.,
Slovenska ulica 4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice v višini 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1726/28, k.o.
Koroška vrata, pod opr. št. Dn 16331/08,
dne 11. 12. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 2052/92 z dne 3. 4. 1992, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur.
l. RS, št. 18/91) med prodajalko Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik Izvršnega
sveta Anton Rous in kupcem Stanislavom
Pintaričem, EMŠO 1001947500414, stanujočim Vrbanska cesta 28b, Maribor, s katero
je prodajalka kupcu prodala stanovanje št.
8 v I. nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Vrbanska cesta 28b, Maribor, parc. št.
88, k.o. Koroška vrata in na njem dovolila
vknjižbo etažne lastninske pravice na ime
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2009
Dn 16646/08
Os-1276/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Rasta Pušauerja in Suzane Pušauer, stanujočih Kardeljeva cesta 69, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1779/15, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 16646/08, dne 10. 12. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 7/91, o prodaji stanovanja z dne 12. 3. 1993 in aneksa
z dne 15. 5. 1995, sklenjene med prodajalcem Ekonomskim centrom Maribor, p.o.,
Maribor, Razlagova ulica 22, ki ga je zastopal direktor Miran Kajnih in kupovalcema
Mitjo Zafredom, EMŠO 2103947500253 in
Anico Zafred, EMŠO 2607951506213, stanujočih Kardeljeva cesta 69, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal trisobno
stanovanje št. 15, v izmeri 78,24 m2, v III.
nadstropju, na naslovu Kardeljeva cesta 69,
Maribor in na njem dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2 celote in
– prodajne pogodbe z dne 25. 3. 1996, s
katero sta prodajalca Dimitrij Zafred, roj. 21.
3. 1947 in Anica Zafred, roj. 26. 7. 1951, stanujoča Maribor, Kardeljeva cesta 69, prodala kupovalki Stanislavi Hrgi, roj. 22. 5. 1964,
stanujoči Maribor, Dalmatinska ulica 2, svoje
trisobno stanovanje št. 15, III. nadstropje,
Kardeljeva cesta 69, Maribor in na njem
dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice
v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2009
Dn 16899/08
Os-1277/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Babič Oskarja,
stanujočega Ulica Moše Pijada 45, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice v njegovo korist v višini 4/5 celote in v korist Eve Babič v
višini 1/5 celote, na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 2069/11, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn
16899/08, dne 23. 12. 2008 izdalo sklep o
vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 4.
1998, sklenjene med prodajalko Merinka
Maribor, tovarno volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Žitna ulica 12,
Maribor, ki jo je zastopala direktorica Danica
Voglar - Štic in kupcem Babič Oskarjem,
EMŠO 0402944500201, stanujočim Ulica
Moša Pijade 45, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 11 v II.
nadstropju v stanovanjski hiši v Mariboru,
Ulica Moša Pijade 45, parc. št. 458, vl. št.
1378, k.o. Tabor in na njem dovolila vknjižbo
etažne lastninske pravice v korist kupca ter
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
16. 4. 1998, sklenjenega dne 7. 4. 1999,
med Merinka Maribor, tovarna volnenih tkanin, proizvodnja, trgovina in storitve d.d.,
Žitna ulica 12, Maribor, ki jo je zastopala
direktorica Danica Voglar - Štic in Babič
Oskarjem, EMŠO 0402944500201, stanujočim Ulica Moše Pijade 45, Maribor, v katerem sta pogodbenika spremenila določila
glede plačila kupnine za stanovanje št. 11 v
II. nadstropju, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Ulica Moša Pijade 45.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Eve Babič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2009
Dn 3806/08
Os-1278/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Kosmačina, stanujočega Fram 130, Fram, ki
ga po pooblastilu zastopa odvetnik Božidar
Pajenk, Partizanska cesta 16, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2581/24, k.o. Tabor,
pod opr. št. Dn 3806/08, dne 22. 12. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe za primer smrti z
dne 23. 7. 1993, sklenjene med darovalko
Petri Ivano, roj. 11. 6. 1922, stanujočo Ljubljanska cesta 41, Maribor in obdarjencem
Kosmačin Andrejem, roj. 6. 3. 1969, stanujočim Fram 225, Fram, s katero je darovalka podarila in izročila za primer svoje smrti,
stanovanje št. 7, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ljubljanska ulica 41,
parc. št. 1630, k.o. Tabor in dovolila, da se
na njem vknjiži lastninsko pravico na ime
obdarjenca.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 15665/08
Os-1279/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slavice
Strniša, stanujoče Ulica heroja Mašere in
Spasića 6, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg
Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 3261/11, k.o. Pobrežje, pod opr. št.
Dn 15665/08, dne 23. 12. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 4. 1997, sklenjene med prodajalcem Vinkom Horzenom,
roj. 29. 10. 1926, stanujočim v Mariboru, Ulica heroja Mašere in Spasića 6 in kupcema
Slavkom Grumom, roj. 7. 9. 1942 ter Jožico
Grum, 6. 12. 1938, stanujoča v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ulica 21, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje št. 11, v
večstanovanjski hiši v Mariboru, Ulica heroja
Mašere in Spasića 6, parc. št. 1342/2, vl. št.
1950, k.o. Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2009
Dn 5041/08
Os-1323/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, Poljanska 31,
Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Boris
Fanin, direktor Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1696/74, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 5041/08, 19. 12. 2008 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 2522-471-13-2/4-RB z
dne 8. 12. 1978, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Stavbar, z n.sol.o.
Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke
gradnje, Maribor o.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor
Anton Sršen in kupcem Certus Maribor, z
n.sol.o., TOZD Avtobusni medkrajevni promet b.o. Maribor, Linhartova ulica 22, ki ga
je zastopal direktor Jakob Kapitanovič, s
katero je prodajalec kupcu prodal spodnja
stanovanja v objektu B S-23 Koseskega ulica 93 v Mariboru, na parc. št. 100, k.o. Spodnje Radvanje:
– dvoinpolsobno stanovanje št. 84 v skupni površini 67,75 m2, v VI. nadstropju v 1.
stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) v
kleti površine 3,35 m2,
– dvoinpolsobno stanovanje št. 174 v
skupni površini 67,75 m2, v XI. nadstropju v
1. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo)
v kleti površine 3,40 m2,
– dvoinpolsobno stanovanje št. 131 v
skupni površini 67,75 m2 v VIII. nadstropju, v

1. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo)
v kleti površine 3,45 m2,
– dvosobno stanovanje št. 29 v skupni
površini 53,75 m2 v II. nadstropju v 1. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) v kleti
površine 3,40 m2 in
– dvosobno stanovanje št. 75 v skupni
površini 53,75 m2 v V. nadstropju v 1. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) v kleti
površine 3,35 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2009
Dn 15667/08
Os-1324/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Vidmarja, stanujočega Jareninska cesta 30, Šentilj
v Slovenskih goricah, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
2072/66, pod opr. št. Dn 15667/08, dne 30.
12. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne
2. 6. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91),
med prodajalko Tovarno volnenih tkanin Merinka Maribor, p.o., ki jo je zastopal Slobodan Šujica in kupcema Stankom Žumanom,
EMŠO 2602934500307 ter Amalijo Žuman,
stanujočih Ljubljanska ulica 15b, Maribor,
s katero je prodajalka kupcema prodala
stanovanje št. 25, v VI. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ljubljanska ulica
15b, parc. št. 1004, vl. št. 1377, k.o. Tabor in
na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice
na ime kupcev.
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 20. 1. 2009
Dn 16884/08
Os-1325/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Športno
društvo Letalski center Maribor, Jurčičeva
ulica 8, Maribor, ki ga zastopa predsednik
Andrej Gregorič, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1859/17, k.o. Koroška vrata, pod opr. št. Dn
16884/08, dne 19. 12. 2008 izdalo sklep o
vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 465-1/63-04 z dne 7.
1. 1963 in dodatne pogodbe z dne 14. 1.
1965, sklenjene med prodajalcem Občinskim ljudskim odborom Maribor Center, ki
ga je zastopal predsednik Mirko Žlender in
kupcem Aero klub Maribor, ki ga je zastopal
sekretar Dušan Valenčič, s katero je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje v
pritličju, v stanovanjskem bloku Kosarjeva
ulica 15, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2009
Dn 15546/08
Os-1326/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja RAP – Raiffeisen Leasing d.o.o., Komenskega ulica
12, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa
Alenka Vovk, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1330/2, k.o. Koroška vrata, pod opr. št. Dn
15546/08, dne 19. 12. 2008 izdalo sklep o
vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
15. 1. 1997, med prodajalcem Fredijem Bedekovičem, rojenim 5. 8. 1964, stanujočim
Maribor, Belačeva ulica 8 in kupovalko Marijo Šeško, rojeno Lep, rojeno 8. 1. 1943,
stanujočo Selnica ob Dravi, Pod Kozjakom
6, s katero je prodajalec kupovalki prodal
dvosobno stanovanje v pritličju desno od
vhodnih vrat, v večstanovanjski hiši v Belačevi ulici 8 v Mariboru, stoječi na parc. št.
1711, pripisano vl. št. 1330, k.o. Koroška
vrata in na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupovalke ter
– darilne pogodbe z dne 11. 7. 1998,
sklenjene med darilodajalko Marijo Šeško
Lep, rojeno 8. 1. 1943, stanujočo Selnica
ob Dravi, Pod Kozjakom 6 in darilojemalko
Blanko Šeško, rojeno 28. 10. 1975, stanujočo Selnica ob Dravi, Pod Kozjakom 6, s
katero je darilodajalka podarila darilojemalki
svoje dvosobno stanovanje v pritličju desno
od vhodnih vrat, v večstanovanjski hiši v
Belačevi ulici 8 v Mariboru, v skupni izmeri
53,05 m2, od tega klet 4,78 m2 in na njem
dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice
na ime darilojemalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2009
Dn 1680/2008
Os-1230/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 11. 2008 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 27. 12. 2000, za nepremičnino na parc.
št. 1256/3, 1256/11, 1256/10 in 1256/12, vse
vpisano v vl. št. 393, k.o. Knezdol, sklenjene med Goranom Jamškom, Šuštarjeva 2,
Trbovlje, kot prodajalcem in Antonijo Osenjak, Pod ostrim vrhom 23, Trbovlje, kot
kupovalko.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Antonije Osenjak, Log 30, Hrastnik,
izgubil. Na nepremičnini, vpisani v vl. št. 393,
k.o. Knezdol, ki obsega parc. št. 1256/3,
1256/11, 1256/10, 1256/12, k.o. Knezdol,
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Antonije Osenjak, Log 30, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 12. 2008
Dn 2010/2008
Os-1628/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog predlagatelja Janeza Lužarja, Čokova ul. 1, Portorož, ki ga zastopa
notarka Mojca Tavčar Pasar iz Lucije, zoper
nasprotna udeleženca Branislava in Nadijo
Parunov, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
dne 2. 12. 2008 sklenilo:
– pri nepremičninah, vpisanih v podvl.
3597/9, k.o. Portorož:
– z oznako 17.E, v naravi trisobno stanovanje, v izmeri 79,24 m2 v pritličju, označeno
z oznako 23/6,
– z oznako 18.E, v naravi shramba, v
izmeri 2,70 m2 v pritličju, označena z oznako 23/6,
– z oznako 19.E, v naravi garažni boks,
v izmeri 13,82 m2 v kletni etaži II, označen
z oznako 23/6,
se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe za kupoprodajo
nepremičnine, sklenjene dne 8. 3. 2006, med
Branislavom Parunov in Nadijo Parunov, kot
prodajalcema ter Snežno Prijatelj, kot kupovalko in zemljiškoknjižnega dovolila k tej
pogodbi z dne 15. 3. 2006, katerega notarsko
overjen izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa
fotokopija te listine. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja Janeza
Lužajra, Čokova 1, Portorož, do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodaje nepremičnine, sklenjene dne 8. 3.
2006, med Branislavom Parunov in Nadijo
Parunov, kot prodajalcema ter Snežno Prijatelj, kot kupovalko in zemljiškoknjižnega dovolila k tej pogodbi z dne 15. 3. 2006, katere
notarsko overjen izvirnik listine je izgubljen,
obstaja pa fotokopija te listine, sklepa o dedovanju po pokojni Prijatelj Snežani, opr. št.
D 162/2007 z dne 13. 2. 2008 ter na podlagi
overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin – Marije Petrinja z dne 11. 6. 2008,
overjene dne 11. 6. 2008, pri notarki Mojci
Tavčar Pasar, pod št. OV 869/08 in Ismeta
Begića z dne 11. 6. 2008, overjene dne 11.
6. 2008, pri notarki Mojci Tavčar Pasar, pod
št. OV 868/08.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 12. 2008

Oklici o začasnih zastopnikih in
skrbnikih
In 426/2007
Os-10494/08
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, zoper dolžnice: Regina d.o.o.
Piran (prekinjen), Budičinova 6, Piran, Marijana Regulj, Budičinova 6, Piran - Pirano,
ki jo zastopa začasna zastopnica odvetnica
Mateja Nendl, Ljubljanska cesta 3/a, Celje,
zaradi izterjave 9.511,71 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Marijani Regulj, po zadnjih podatkih stanujoča Budičinova 6, Piran, se v
izvršilni zadevi opr. št. 426/2007, na podlagi
prvega odstavka in 4. točke drugega odstav-
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ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot
začasna zastopnica postavi odvetnica Mateja Nendl, Ljubljanska cesta 3/a, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 12. 2008
P 143/2008
Os-1316/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Božidarja Malešiča, Ulica
1. maja 2, Metlika, ki ga zastopa pooblaščenec Matjaž Medle, odvetnik v Novem
mestu, proti toženi stranki neznani in neznano živeči Andji Rajakovič, Rajakoviči
25, Radatoviči, zaradi ugotovitve lastninske
pravice na podlagi priposestvovanja, pcto
1.500 EUR, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 9. 1. 2009 postavlja začasnega zastopnika neznani in
neznano živeči Andji Rajakovič, Rajakoviči
25, Radatoviči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska cesta
26, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznano in neznano
živečo Andjo Rajakovič, Rajakoviči 25, Radatoviči, vse do takrat, dokler le-ta ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 1. 2009
I 158/2008
Os-10435/08
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana – dostava,
zoper dolžnika Eftimova Lazarja, Turnše 39,
Dob, zaradi izterjave 502,71 EUR s pp, dne
29. 12. 2008 sklenilo:
v izvršilni zadevi določeni začasni zastopnik dolžniku, in sicer odv. dr. Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30,
Ljubljana, se razreši.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 12. 2008
I 16060/2007
Os-8762/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Goja Denisu,
Linhartova cesta 70, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave plačila preživnine sklenilo:
Dolžniku Goja Denisu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, iz
Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2008
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I 1663 I 11153/2006
Os-9310/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Anvina d.o.o., Cankarjev trg
6, Vrhnika, ki jo zastopa d.o.o. Pravna varnost, Ferarska ul. 30, Koper - Capodistria,
proti dolžnikoma Jožetu Cenarju, Lipe 1/a,
Ljubljana in Silvi Cenar, Lipe 1/a, Ljubljana,
zaradi izterjave 8.626,78 EUR s pp sklenilo:
dolžnikoma Jožetu Cenarju in Silvi Cenar se na podlagi 4. točke prvega 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 določi odvetnica Marina Ferfolja Howland, Slomškova
17, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnika ali njun
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnikoma postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2008
VL 5507/2008
Os-9365/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Čebašek Janeza s.p., Prebačevo 62, Kranj, ki ga zastopa odv. Pavlin,
Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p. d.n.o.,
Stritarjeva ulica 7, Kranj, proti dolžnici Halimi Reković, Racovnik 16, Železniki zaradi
izterjave 1.857,73 EUR sklenilo:
dolžnici Halimi Reković, Racovnik 16,
Železniki, 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 Anže Lapajne, Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
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 2. 10. 2008
II P 2689/2003
Os-10048/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku
Matjažu Voglarju v pravdni zadevi tožeče
stranke Generali Zavarovalnica d.d., Križeva 3, Ljubljana, ki jo zastopa Tanja Vivoda,
odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko
Jasmina Hukiča, sedaj Levičnikova 20, Ljubljana (prej neznanega prebivališča), zaradi plačila 8.028,24 EUR, dne 2. 12. 2008
sklenilo:
začasni zastopnik Bojan Župevec, odvetnik v Ljubljani, postavljen toženi stranki
s sklepom z dne 28. 11. 2003, opr. št. II P
2689/2003, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2008
VL 60157/2008
Os-10196/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki ga
zastopa Hermina Hofman, Dunajska cesta
107, Ljubljana, proti dolžniku Antonu Kolar-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ju, Partizanska ulica 39, Slovenska Bistrica,
zaradi izterjave 1.460,31 EUR sklenilo:
dolžniku Antonu Kolarju, Partizanska ulica 39, 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 9, 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 6. 11. 2008

Potočan – odvetništvo, Dalmatinova ulica 7,
Ljubljana, proti dolžnici Tatjani Drobac, Ulica Hermana Potočnika 11, Ljubljana, zaradi
izterjave 393,24 EUR sklenilo:
dolžnici Tatjani Drobac, Ulica Hermana
Potočnika 11, 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 začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Helena Primožič, Cesta v Gorice 36, 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 12. 12. 2008

VL 42944/2008
Os-1122/09
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 Matjažu Ivniku, Stiška
vas 17a, Cerklje na Gorenjskem, zaradi izterjave 8.751,19 EUR, sklenilo:
dolžniku Matjažu Ivniku, Stiška vas 17a,
Cerklje na Gorenjskem, 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.
Savo Pečenko, Miklošičeva 13, 1000 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 7. 1. 2009

VL 34392/2008
Os-1288/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Gorica Leasing d.o.o., Cesta
25. junija 1J, Nova Gorica, proti dolžniku:
Denisu Adroviću, Cesta Cirila Tavčarja 2,
Jesenice, zaradi izterjave 11.596,59 EUR
sklenilo:
dolžniku Denisu Adroviću, Cesta Cirila
Tavčarja 2, Jesenice, 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.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.
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 16. 10. 2008

VL 66765/2008
Os-1285/09
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 Irena Harej,
Kidričeva 11, Nova Gorica, proti dolžniku Boštjanu Gregoriču, Bevkova ulica 11, Ajdovščina, zaradi izterjave 1.613,39 EUR sklenilo:
dolžniku Boštjanu Gregoriču, Bevkova
ulica 11, Ajdovščina, 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.
Uroš Milost, Ljubljanska cesta 5a, 6230 Postojna.
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 13. 11. 2008

VL 69153/2008
Os-1317/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor, d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Borutu Bercetu, Finžgarjeva 28, Kranj, zaradi izterjave 504,76
EUR sklenilo:
dolžniku Borutu Bercetu, Finžgarjeva
28, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Valentin Rozman, Ciril-Metodov trg 9, 1000
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 18. 12. 2008

VL 88713/2008
Os-1286/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica
18a, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojana

VL 5266/2008
Os-1318/09
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 Alojz Ribič, Ulica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Branku Dervariču, Smetanova ulica 44, Maribor,
zaradi izterjave 572,33 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Branku Dervariču, Smetanova
ulica 44, 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.
Razreši se začasni zastopnik Ivan Čeleš,
Štrikljeva 5, Maribor in se za novega začasnega zastopnika postavi Vasja Jesenko,
Kolodvorska 14a, 1000 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 6. 8. 2008
VL 12370/2008

Os-1319/09

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Leonu Pantarju, Gorenje 101, Stara Cerkev, zaradi izterjave
313,84 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Leonu Pantarju, Gorenje 101,
Stara Cerkev, 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. Zvone Janež, Škrabčev trg 54, 1310
Ribnica.
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 1. 8. 2008
VL 82663/2008

Os-1320/09

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Centurion finančne
storitve d.o.o., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odv. Andrej
Razdrih, Celovška cesta 30, proti dolžniku
Marjanu Ramovžu, Grintovška 11, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 487,70 EUR,
sklenilo:
dolžniku Marjanu Ramovžu, Grintovška
11, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Did Mušinović, Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2008
I 9528/2000
Os-1206/09
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil Telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov,
zoper dolžnika Gorana Bjekovića, Framska
ul. 4, Maribor, zaradi izterjave 1.504,84 EUR
s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ), s sklepom opr. št. 0486
I 9528/2000 z dne 14. 11. 2008, za začasnega zastopnika dolžniku Bjeković Goranu,
postavilo odvetnika Ivana Starčeviča, zaradi
zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2008

Oklici dedičem
D 264/2006
Os-1215/09
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Sandi Lavrin, rojeni 20. 5. 1913, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli 3. 2. 2006, z
zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Planina 26, Kranj.
Zapustnica ni imela potomcev, napravila
pa je oporoko, na podlagi katere, je oporočni
dedič Andrej Pervanje, Planina 26, Kranj.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zakonitih
dedičih zapustnice.
Ker so zakoniti dediči zapustnice sodišču neznani, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju vabi tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v enem
letu od objave oklica na sodni deski sodišča,
priglasijo sodišču.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2009
D 440/2005
Os-1281/09
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu
Špendalu, rojenem 14. 3. 1886, državljanu
Republike Slovenije, poročenem, umrlem 5.
3. 1965, z zadnjim stalnim bivališčem na
naslovu Zvirče 5, Tržič.
Zapustnik je bil poročen, vendar ni imel
otrok, sodišče razpolaga s podatki o nečakih
zapustnika, s podatki o drugih dedičih pa
sodišče ne razpolaga. Zapustnik oporoke
ni napravil, zato je nastopilo dedovanje na
podlagi zakona.

Št.

11 / 13. 2. 2009 /

Stran

297

Ker so dediči zapustnika neznani, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, vabi tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se v enem letu od objave
oklica na sodni deski sodišča priglasijo sodišču.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 2009
D IV D 762/2006
Os-1368/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ivani Vidmar,
roj. 28. 3. 1899, umrli 16. 4. 1980, nazadnje
stan. Tabor 10, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je bila poročena s Karlom
Vidmarjem, ki je umrl leta 1951 v Ljubljani.
Zapustnica ni imela otrok in ni napravila
oporoke. Starša zapustnice sta že pokojna.
Zapustnica je imela brate in sestre, in sicer
Marijo, Antona, Agato, Julijano, Alojzijo, Marijo, Marijo Ljudmilo in Jožefa ter Frančiško.
Po podatkih sodišča so vsi navedeni že pokojni, sodišču pa so znani le dediči po zap.
sestri Frančiški. Glede na to, da ostali dediči
po zapustnici sodišču niso znani, sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po zapustnici, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega okolica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2009
D 137/2008
Os-9757/08
Počič Štefan po poklicu natakar, iz Ul.
Vinka Megle 9, Murska Sobota, je dne 30.
1. 2008 umrl in je zapustil oporoko.
Do dediščine imajo pravico njegovi svojci, ki so tretjega dednega reda in so neznanega bivališča.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 11. 2008
D 59/2008
Os-10289/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 59/2008 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Janezu Lorberju, sinu Jožefa, roj. 8. 8. 1930, umrlem dne 7. 1. 2008,
nazadnje stan. Lešje 27.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Kočice in denarna sredstva.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnika Janeza Lorberja, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili,
bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 12. 2008
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Oklici pogrešanih
N 1/07
Os-9464/08
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se
vodi nepravdni postopek na predlog predlagateljice Sabine Stadler, stan. Fabriksgasse
7, 8020 Graz, Avstrija, ki jo zastopa odv.
Valentin Breznik iz Maribora, zoper nasprotnega udeleženca Rajmunda (tudi Rajka)
Tementa, nazadnje stan. Cesta Zmage 32,
Maribor, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Maribor,
Dvorakova ul. 5, Maribor, zaradi razglasitve
za mrtvega.
O pogrešancu je znano, da je rojen 24.
5. 1927 v Mariboru, je sin Štefanije Tement
in Jožefa Tementa. Dne 10. 1. 1950 je v
Mariboru sklenil zakonsko zvezo s Štefanijo
Cebe, ki je bila dne 29. 9. 1950 razvezana.
Dne 11. 11. 1950 se je Rajmund Tement
poročil z Ljudmilo Glaser, s katero sta imela hčerko Rajko Tement, roj. 24. 2. 1951 v
Mariboru. Pogrešani bi se naj po podatkih
sodišča do leta 1957 nahajal v Sloveniji,
nato pa naj bi odšel na neznano lokacijo v
Nemčijo, kjer bi naj po nekaterih podatkih
umrl leta 1968, vendar listinskega dokaza o
njegovi smrti ni.
Sodišče zato poziva pogrešanca, da se
oglasi, kakor tudi vse, ki bi kar koli vedeli o
življenju in smrti pogrešanca, da to sporočijo
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 2008
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Capelle Dušica, Apno 40, Cerklje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
50500001790, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnn‑302883
Janžič Ivan, Kalše 3/a, Zgornja Polskava, zavarovalno polico, št. 50500019593,
izdala zavarovalnica KD življenje. m‑16
Lampreht Tomaž, Trg vstaje 7, Ruše,
zavarovalno polico, št. 000018832, izdala
zavarovalnica Moja naložba. m‑17
Magušar Marija, Trebinjska ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 19964, izdala zavarovalnica Moja naložba, pokojninska
družba d.d., izdana na ime Magušar Maks
(pokojni mož). gnm‑302859
Zemljič Jožica, Dražen Vrh 38, Sv. Ana
v Slov. goricah, zavarovalno polico, št. 01
000003321, izdala zavarovalnica Moja naložba, pokojniška družba d.d. ‑ izdana na
pokojnega moža Zemljič Jože. gnp‑302856
Žižek Marko, Kolodvorska 11, Pragersko, zavarovalno polico, št. 1050405, izdala
zavarovalnica Slovenica življenje. m‑33

Spričevala preklicujejo
Abdić Irfan, Zg. Škofije 4, Koper ‑ Capodistria, diplomo Železničarske srednje šole
Maribor, izdana leta 1989. gnj‑302762
Aberšek Marjana, Meškova ulica 17, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet Maribor ‑ komercialni tehnik, izdano leta 1972.
m‑42
Bečić Nedim, Steletova ulica 9, Ljubljana, potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, št. 195/2007‑2 z dne
19. 6. 2007. gnq‑302805
Berglez Blaž, Falska cesta 88, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2004. m‑30
Bončina Mihaela, Gorenja Kanomlja 24,
Spodnja Idrija, spričevalo 2. letnika SGTŠ
Izola ‑ smer kuhar, izdano leta 1992, izdano
na ime Peternelj Mihaela. gnd‑302918
Borštnar Edvard, Cesta kozjanskega odreda 4, Štore, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ‑ elektrikar, elektronik, izdano leta 1995.
gny‑302822
Borštnar Edvard, Cesta kozjanskega odreda 4, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo
Zagorje ‑ elektrikar, elektronik, izdano leta
1995. gnz‑302821
Cah Helena, Jadranska cesta 16, Ankaran ‑ Ankarano, spričevalo o zaključnem
izpitu in indeksa Srednje zdravstvene šole
Piran, izdano leta 1992, izdano na ime Opara Helena. gny‑302826
Cepuš Tjaša, Nušičeva 5, Celje, spričevalo 2. in 3. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 1996 in 1997. m‑28

Čas Janez, Ronkova ulica 6, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol v Velenju ‑ poklicna elektro šola ‑ elektrikar, elektronik, izdano leta
1997. gnu‑302851
Černe Rok, Lackova 43/c, Maribor, spričevalo 2. letnika SŠGT Maribor ‑ smer turistični tehnik, izdano leta 2007. m‑27
Čopar Metka, Radegunda 54, Mozirje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske,
tekstilne, strojne in prometne šole Celje.
gnv‑302850
Damjanović Goran, Ulica Iga Grudna 20,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnd‑302843
Dobraš Darija, Preglov trg 10, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2000. gnh‑302914
Dremelj Iztok, Kamniška 4/a, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1998. m‑40
Đukić Rada, Pohorska ulica 2, Celje,
spričevalo OŠ Ljubečna, izdano leta 2006.
gnq‑302880
Đukić Rada, Pohorska ulica 2, Celje,
spričevalo OŠ Ljubečna, izdano leta 2007.
gnp‑302881
Đukić Rada, Pohorska ulica 2, Celje,
spričevalo OŠ Ljubečna, izdano leta 2008.
gno‑302882
Golob Klemen, Pivola 16, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor ‑
smer elektrikar, energetik, izdano leta 2008.
m‑24
Golob Klemen, Pivola 16, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor,
izdano leta 2008. m‑14
Hack Marino, Pečarovci 8, Mačkovci,
indeks, št. F 0001878, izdala FF Maribor.
m‑1
Harc Fanika, Polički vrh 31, Jarenina,
spričevalo za 6., 7. in 8. razred OŠ na Delavski univerzi Mariboru, izdani leta 1975,
1976 in 1977. m‑34
Hiržin Andreja, Mali Okič 51, Cirkulane,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1998 in 1999.
m‑13
Holc Miroslava, Rodni vrh 7, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
Ptuj ‑ prodajalec, izdano leta 1978. m‑10
Hrastnik Jerica, Stopce 8, Laško, maturitetno spričevalo Splošne in strokovne
gimnazije Lava v Celju, izdano leta 2005.
gnd‑302818
Hribar Štefka, Količevo 47A, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Martin Koželj Dob.
gnn‑302908
Hribar Štefka, Količevo 47A, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana.
gnm‑302909
Izlaker Majda, Bučkovci 74/a, Mala Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije pedagoške smeri Maribor, izdano leta
1971. m‑3

Jakupović Amina, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, indeks, št. 21017903, izdala FDV
Ljubljana. gnv‑302900
Janković Zora, Igriška ulica 2, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano leta
2005. gnc‑302844
Jurić Petra, Štrafelova ul. 17, Ptuj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta
2004. gns‑302903
Kerez Slaviša, Kamna Gorica 43, Kamna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gostinske
šole Radovljica, izdano leta 1997 in 1998.
gnw‑302849
Kodrič Nejc, Ulica v zavoju 40/d, Maribor,
indeks, št. E 1009778, izdal FERI Maribor.
m‑18
Kraner Milan, Sarajevska 2, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole Maribor ‑ živilski tehnik, izdano
leta 1983. m‑26
Laufer Mateja, Jareninski dol 11/a, Jarenina, indeks, št. 1225/2007‑08, izdal Andragoški zavod Maribor ‑ ljudska univerza.
m‑20
Lazar Lucija, Močila 11, Deskle, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole v Novi Gorici ‑ Ekonomska gimnazija, izdano leta 2004 do 2007.
gno‑302832
Lenarčič Luka, Velika Pristava 24, Pivka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna,
izdano leta 2001. gnh‑302889
Les Metka, Na zelenici 7, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Celju, izdano leta 2000. gnx‑302823
Lešnik Saša, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane.
gne‑302917
Mahkovic Matej, Vnajnarje 1/a, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2004 in 2005. gng‑302890
Matić Damir, Slomškova ul. 11, Brežice,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje policijske
šole v Tacnu, izdano leta 1991 in 1992.
gnw‑302824
Mujdrica Rudolf, Dolgovaške gorice
136, Lendava ‑ Lendva, diplomo Srednje
kmetijske šole Rakičan ‑ program kmetijec.
gnf‑302891
Omerčević Melisa, Ulica heroja Bračiča
15, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2007.
m‑35
Osojnik Špela, Kettejeva 1, Brežice, spričevalo o poklicni maturi Ekonomske in trgovske šole Brežice ‑ program ekonomski
tehnik, izdano leta 2007. gnl‑302835
Papež Jože, Babškova pot 49, Škofljica,
indeks, št. 97103117, izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana. gnx‑302923
Pavlica Tadej, Vodnikova 42, Dornberk,
spričevalo Dornberk. gni‑302863
Pekovšek Gregor, Framska ulica 4, Maribor, zaključno spričevalo Srednje strojne
šole ‑ strojni tehnik, šolsko leto 2000/2001.
m‑31
Pernat Štefka, Sp. jablane 16, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
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za gostinstvo in turizem Maribor ‑ kuhar,
izdano leta 1991. m‑21
Podgrajšek Marjan, Črešnjevec 104, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Maribor, izdano
leta 1984. m‑46
Pogačar Robert, Opekarniška ulica 15,
Radomlje, diplomo SKUŠ Domžale, izdana
leta 1988. gnd‑302868
Popič Marjana, Meškova ulica 17, Slovenj Gradec, diplomo EPF Maribor ‑ ekonomist, izdana leta 1988. m‑43
Prusnik Špela, Šorlijeva ulica 25, Kranj,
indeks, št. 21016365, izdala FDV Ljubljana.
gnh‑302864
Puhan Matjaž, Dragočajna 9, Smlednik,
spričevalo 1. 2. in ponovno 2. letnika trgovske akademije v Ljubljani, izdano leta
1995, 1996, 1997. gnr‑302804
Repič Anton, Rotman 33, Juršinci, zaključno spričevalo Kovinarske šole Ptuj ‑
ključavničar, izdano leta 1982. m‑32
Ribič Jože, Drtija 24, Moravče, spričevalo
o zaključnem izpitu Elektro šole Maribor, št.
707/1/876, izdano leta 1979. gnb‑302920
Rotar Diana, Špelina ulica 11, Maribor,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor ‑ smer turistični tehnik, izdana
leta 1990. m‑44
Sekol Miran, Straže 30, Destrnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole Maribor ‑ smer gradbeni delovodja, izdano leta 1998. m‑8
Šauperl Jurij, Zimica 16, Zgornja Korena,
indeks, št. 93491045, izdal FERI Maribor.
m‑47
Škafar Danijel, Ižakovci 185, Beltinci,
indeks, št. 61241561, izdala FF Maribor.
m‑22
Šmentič Marjan, Cvetlin 131, Trakoščan,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega
šolskega centra Maribor ‑ zidar, izdano leta
1983. m‑11
Šmigoc Peter, Repišče 48/a, Zgornji Leskovec, indeks, št. 93632338, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m‑36
Šolman Boris, Trlično 2/a, Rogatec, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske in metalurške šole v Štorah, št. 2208,
izdano leta 1981. gnf‑302866
Štlekar Gregor, Celovška cesta 264, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Izobraževalnega zavoda Cene Štupar ‑ pek, slaščičar. gni‑302888
Štumberger Simon, Smetanova 42, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 2005. m‑48
Tratnik Andrej, Gregorčičeva 16, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesne
šole Škofja Loka. gnz‑302846
Trop Brigita, Cesta na Urh 39, Ljubljana‑Dobrunje, maturitetno spričevalo in spričevalo 3. ‑ duplikat in 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 1996,
1997 in 1998, izdano na ime Ferlič Brigita.
gnn‑302887
Uranjek Alojz, Podlog 24, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevala Kmetijske šole ‑
kmetovalec , izdana od leta 1967 do 1969.
m‑41
Vajda Franc, Bukovci 138, Markovci, zaključno spričevalo Kovinarske šole Ptuj ‑
smer monter ogrevalnih naprav, izdano leta
1983. m‑2
Velagić Zlata, Kvedrova cesta 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Domžale ‑ Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdano leta 1984, izdano
na ime Sefič Zlata. gnk‑302911
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Velikajne Mihael, Pečnik 6, Idrija, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za
voznike, izdano leta 1998. gnl‑302910
Volk Pia Marija, Peričeva 31, Ljubljana,
indeks, št. 20060377, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. gnx‑302848
Vrtačnik Adrijan, Šinkov turn 23, Vodice,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2005. gnd‑302893
Vrtačnik Adrijan, Šinkov turn 23, Vodice, potrdilo o opravljeni maturi, opravljeni
na Gimnaziji Ljubljana ‑ Šentvid, leta 2005.
gnx‑302898
Vrtačnik Kristjan, Šinkov turn 23, Vodice,
maturitetno spričevalo Škofijske klasične gimnazije, izdano leta 2003. gnb‑302895
Vrtačnik Kristjan, Šinkov turn 23, Vodice,
potrdilo o oporavljeni maturi, izdana na Škofijski klasični gimnaziji Ljubljana, leta 2003.
gnz‑302896
Vrtačnik Sebastjan, Šinkov turn 23, Vodice, maturitetno spričevalo Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, izdano leta 2004.
gnc‑302894
Vrtačnik Sebastjan, Šinkov turn 23, Vodice, potrdilo o opravljeni maturi na Škofijski klasični gimnaziji Ljubljana, leta 2004.
gny‑302897
Vuk Slobodan, Kovinarska 5, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2006.
gnn‑302858
Zelenko Ivan, Zgornji Duplek 164, Spodnji Duplek, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1988.
m‑38
Zrnić Mario, Tomšičeva 12, Velenje, spričevalo 2. letnika Gimnazije Velenje, izdano
leta 2006. gnk‑302886
Žakelj Aleš, Za jezom 7, Tržič, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika PTT srednješolskega centra Ljubljana,
izdano leta 1996 in 1997. gnm‑302834
Žbontar Barbara, Dacarjeva 10, Lesce,
spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije Jesenice. gnf‑302916
Žnidarič Barbara, Dvorakova 10, Maribor, potrdilo o opravljenem izpitu Srednje
oblikovalne šole Maribor ‑ smer frizer, izdano leta 2008. m‑7

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08‑TPO‑01/07, številka dokumenta:
00020777, tip dokumenta: O‑NEZ‑POL‑05,
številka dokumenta: 00043378, tip dokumenta: OBR‑POB 237, številka dokumenta:
00004943, 00004944, 00004945, 00004946,
0065876. Ob‑1596/09
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: OBR‑POB‑237, številka dokumenta:
00012260, 00012261. Ob‑1597/09
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 07‑AOD‑01/07, številka dokumenta:
00729515, tip dokumenta: zel. karte, številka dokumenta: 1691627, tip dokumenta:
PO‑FP‑01/08, številka dokumenta: 1117615.
Ob‑1598/09
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: OBR‑POB‑237, številka dokumenta:
00127726, 00127403. Ob‑1599/09

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: Coris, številka dokumenta: 455323,
tip dokumenta: OBR‑POB‑237, številka dokumenta: 019015, 019016, 019287.
Ob‑1600/09
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08‑TPO‑01/07, številka dokumenta:
00009919, tip dokumenta: 07‑AOD‑01/07,
številka dokumenta: 00623211, tip dokumenta: zel. karta, številka dokumenta:
1801284. Ob‑1601/09
Abovski Bahtijar, Efenkova 61, Velenje,
certifikat, izdan pri Šolskem centru v Celju.
gnr‑302854
Angelovski Ilčo, 8. Oktomvri 158, 1330
Kriva Palanka ‑ Makedonija, tahografsko
kartico, št. MK 0489287, izdal Cetis Celje.
gnw‑302874
Benedik Gašper, Knape 22, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 23010013,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnh‑302839
Blatnik Jožica, Kokarje 13, Nazarje, študentsko izkaznico, št. 19940991, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnc‑302869
Blaževič Tilen, Vojkova 8, Sežana, študentsko izkaznico, št. 25070009, izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana. gnt‑302852
BMN d.o.o., Lahova pot 29, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04222212, izdano na
ime Šabić Abduselam, Ižanska cesta 362 ,
Ljubljana. gny‑302872
BMN d.o.o., Lahova pot 29, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 04246132, izdano
na ime Kostić Milan, Ižanska cesta 362,
Ljubljana. gnx‑302873
Cedilnik Rok, Tacenska cesta 158, Ljubljana Šmartno, študentsko izkaznico, št.
26203283, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo Ljubljana. gnd‑302768
Čehovin Ivan, Bogo 1, Štanjel, orožni
list, št. OL 0029816, izdala UE Sežana.
gnz‑302921
Čolić Zoran, Kremna bb, Prnjavor ‑
BIH, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019684000, izdal Cetis Celje.
gnn‑302833
Dimovski Zhivko, Ulica Veljan Sholjev
14, 1400 Veleš ‑ Makedonija, tahografsko
kartico, št. T0035441, izdal Cetis Celje.
gnv‑302875
Dolenc Borut, Za Sovičem 12, Postojna,
ADR certifikat, št. 18986. gnz‑302871
Dulič Ana, Borštnikova 53, Maribor, študentsko izkaznico, št. 71148394, izdala
Pravna fakulteta. m‑5
Elezi Kenan, Efenkova cesta 61, Velenje,
certifikat, izdan pri Šolskem centru Celje.
gnq‑302855
Ferjančič Filip, Ivana Suliča 12/a, Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009761000, izdal Cetis Celje
d.d. gnl‑302860
Fink Mateja, Breg pri Temenici 1, Šentvid
pri Stični, študentsko izkaznico, št. 18080182,
izdala FF Ljubljana. gnq‑302905
Furst d.o.o., Cesta v Log 19, Bistrica
ob Dravi, dovolilnici za UA, št. 240650 in
št. 240651 z veljavnostjo do 31. 1. 2009.
gnr‑302879
Gaberc Valerija, Vošnjakova 6, Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 11577, smer
Slovenska Bistrica ‑ Maribor, izdal Veolia
transport. m‑45
Gabrovec Aleksander, K jezeru 6, Ptuj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13‑3429/00‑98. gnf‑302841
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Gaudin Remi, Topniška 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19479463,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnm‑302913
GM Inženiring d.o.o., Vošnjakova ulica 005, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244238299, izdano na ime Rizmanoski
Nomče. gno‑302857
Goričan Nejc, Gradiška 92, Pesnica pri
Mariboru, vozno karto, št. 12244, smer Kungota ‑ Maribor, izdal Veolia transport. m‑23
Grebenc Jure, Vas 30, Radlje ob Dravi,
študentsko izkaznico, št. 93591110, izdal
FERI Maribor. m‑29
Grizold Jure, Zg. Boč 33, Selnica ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 81657328, izdala EPF Maribor. m‑4
Holy Dragon d.o.o., Ljubljana, Ižanska
cesta 282, Ljubljana, originalno delovno dovoljenje, št. 99289810868, izdano 8. 1. 2008
z veljavnostjo do 7. 1. 2010. gnu‑302901
Kikelj Bojan, Tureli 41, Renče, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500008520000,
izdal Cetis Celje. gnp‑302831
Kirn Klemen, Ragovska 21, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 19852407,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnb‑302870
Komić Amir, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27004551, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana. gng‑302915
Koren Ana, Goriška cesta 42, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 71050547, izdala
Biotehniška fakulteta Ljubljana. gnj‑302912
Marič Tina, Šmarska cesta 52, Koper
‑ Capodistria, študentsko izkaznico, št.
98071028, izdala Pedagoška fakulteta Koper. gni‑302838
Mežan Jurij, Groharjeva ulica 16, Kamnik, delovno knjižico. gnc‑302919
Miklavec Rajko, Lipiška cesta 10, Sežana, orožni list, št. OL 0008394, izdala UE
Sežana. gnh‑302814
Nabergoj Dominik, Gradišče 29/B, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 31270133,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnk‑302761
Nikotrans Sodnikar Niko s.p., Prečna ulica 24, Kranj, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji za voznika Turščak Robert‑a, št.
4594/2008. gng‑302865
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Rusijo ‑ tranzitna 643/09, št. 0444879, za Ukrajino tretja država 804/11, št. 251643 in 251179 in
Hrvaško tretja država 191/11, št. 0005351.
gno‑302907
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500018089000, izdana na ime Milenko Stevanović. gny‑302922
Okorn Janez s.p., Srednjevaška ulica 57, Škofljica, izvod licence skupnosti
za tovorno vozilo Mercedez Benz 814D
z reg. št. LJ X5 ‑ 41E, za vozilo Mercedz
Benz Sprinter 312D z reg. št. LJ A9‑13Y.
gnf‑302816
Okorn Janez s.p., Srednjevaška ulica 57,
Škofljica, izvod nacionalne licence za Mercedez Benz 70P D z reg. št. LJ 17‑78D, za
vozilo MAN 18.222F1, reg. št. LJ X6‑137 in

vozilo Citroen Jumper 2.5.D, reg. št. LJ Z5 ‑
09K. gne‑302817
Pašagić Nijaz, Brilejeva 15, Ljubljana,
preklic digitalne tahografske kartice, objavljeno v Ur. l. RS, št. 39/08. gnq‑302830
Peček Petar, Cesta zmage 99, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93635502, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m‑19
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana‑Petrol, štampiljko pravokotne oblike
z napisom PETROL 3a ‑ prva vrstica, nato
Petrol d.d. ljubljana ‑ 2. vrstica in 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnk‑302836
Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, original dokumente od pošiljatelja NINGBO MOS iz Kitajske: B/L no.:
CTLT09205004526, račun št.: MOS2B081209B z dnem 9. 12. 2008 in PACKING
LIST z dnem 9. 12. 2008. Ob‑1675/09
Polčnik Milan, Kokarje 12, Nazarje, delovno knjižico. gnm‑302884
Pratnemer Aleš, Spodnja Ložnica 47,
Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 12065,
smer Ložnica ‑ Maribor, izdal Veolia transport. m‑49
Prešeren & CO. d.n.o, Dobrajčeva 16,
Ljubljana, licenco za opravljanje prevozov
za vozilo Iveco Daily 65C15V, reg. št. LJ V&
‑ 85Y. gnt‑302902
Prušek Dušan s.p., Drašča vas 20,
Zagradec, potrdilo za voznika tujca, št.
009103/MJ48‑2‑4135/2008 izdan vozniku
Milojević Vladanu pri OZS dne 6. 6. 2008
z veljavnostjo od 6. 6. 2008 do 4. 6. 2009.
gnw‑302899
Rajh Jure, Smrdujeva 22, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
gimnazija Ljubljana. gnb‑302845
Ribarič Edi s.p., Prisoje 8, Koper ‑ Capodistria, licenco, št. 004057 za vozilo z reg. št.
KP 60‑90L, izdana 8. 6. 2004. gng‑302815
Rikič Velimir s.p. ‑ taksi prevozi, Ižanska cesta 440/b, Ljubljana, izvod licence,
št. 011046 za vozilo Renault Megane/1.6.RT
CLAS, reg. oznaka LJ E)‑00A, izdan pri
OOZ dne 11.4.2006 z veljavnostjo do 11. 4.
2011. gnt‑302827
Skubic Srečko s.p., Vodovodna cesta 101, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244233469, izdano na ime Hasičić Nedžad. gns‑302853
SNB d.o.o., Ljubljanska cesta 41, Kamnik,
delovno dovoljenje, št. 04244236222, izdano na ime Adamović Željko. gnj‑302862
Spahič Vanja, Cesta 4. julija 16, Spodnji
Duplek, vozno karto, št. 12453, izdal Veolia
transpot. m‑25
Šalamon Lino, Apnenik pri Boštanju 7,
Boštanj, študentsko izkaznico, št. 28031177,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana. gnp‑302906
Šepec Robert s.p., Mačji dol 9, Velika
Loka, izvod licence, št. 006320/002 za vozilo z reg. št. LJ 89‑2DT, izdan pri OZS dne
23. 11. 2007 z veljavnostjo do 23. 4. 2012, s
serijsko številko O0305501. gne‑302842
Škerlj Anja, Tomaj 53, Dutovlje, študentsko izkaznico, št. 71070341, izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana. gnu‑302876
Šmigoc Peter, Repišče 48/a, Zgornji Leskovec, študentsko izkaznico, št. 93632338,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m‑37
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Šoberl Matej, Ukova 4/b, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 64020181, izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnb‑302820
Štiglic Mitja, Na grebenu 11, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81628678, izdala EPF
Maribor. m‑39
Štuhec Rok, Korenska cesta 38, Spodnji
Duplek, vozno karto, št. 10519, smer Duplek
‑ Maribor, izdal Veolia transport. m‑15
TAB‑IPM d.o.o., Žerjav 79, Črna na Koroškem, izvod licence za vozilo z reg. št. SG
E9‑152. gns‑302828
TAB‑IPM d.o.o., Žerjav 79, Črna na Koroškem, izvod licence za vozilo z reg. št. SG
D7‑591. gnr‑302829
Teufel logistika, Tomaž Feltrin, Vrhole pri
Slov. Konjicah 033, Zgornja Ložnica, 4, izvode licenc skupnosti, št. 006989/013 za
vozilo MB Z2 ‑ 21N, št. 006989/011 za vozilo
MB A6‑62m, št. 006988/012 za vozilo MB
Z2 ‑ 28. gns‑302861
Tisov Eva, Pristava 4, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 41080050, izdala Medicinska fakulteta Ljubljana. gnl‑302885
Transport Furlan Damjan Furlan, Lozice 034C, Podnanos, potrdilo o opravljenem
preizkusu za odgovorno osebo, št. 615484,
izdano na ime Furlan Damjan z dne 30. 1.
2001. gnt‑302877
Transport Furlan Damjan Furlan, Lozice 034C, Podnanos, potrdilo o opravljenem
preizkusu za odgovorno osebo za prevoze,
št. 606428, izdano na ime Furlan Albin, dne
19. 6. 1997. gns‑302878
Transporti Draganovič Enes s.p., Tkalska ulica 3/B, Celje, dovolilnice za Ukrajino, 843/03, št. 239358, koda L010556,
za Ukrajino, 843/11, št. 251302, koda
L011368 in dovolilnico za Rusko federacijo, št. 643/09, št. 0445989, koda L011841,
pridobljene pri Obrtni zbornici Slovenije.
gny‑302847
Trnovšek Tjaša, Ljubljanska 15/f, Velenje, študentsko izkaznico, št. 81656431, izdala EPF Maribor. m‑9
Urnaut Tjaša, Pod gradom 44, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 18060478,
izdala FF Ljubljana. gng‑302840
Vaukan Katjuša, Nazorjev trg 4, Koper ‑ Capodistria, študentsko izkaznico, št.
92071134. gne‑302867
Vidovič Bojana, Preglov trg 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gne‑302892
Zavod za zdravstveno varstvo Koper,
Vojkovo nabrežje 4/a, Koper ‑ Capodistria,
štampiljko okrogle oblike premera 35 mm z
napisom na obodu Zavod za zdravstveno
varstvo Koper, Instituto per la tutela sanitaria Capodistria, št. 10 in znakom zavoda na
sredini. gnj‑302837
Zekri Elmazi s.p., Planinska cesta
19A, Sevnica, delovno dovoljenje, št.
10471031084 za delavca Derguti Afet.
gnv‑302825
Zelenik Gorazd, Nikova 6, Lenart v
Slov. goricah, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500009349000, izdal Cetis Celje.
gnc‑302819
Zupanc Eva, Pod hribom 1, Bresternica,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005921270. m‑12
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PRENOVLJENO PRAVO
EVROPSKE UNIJE
Mag. Milan Martin Cvikl, avtor knjige Prenovljeno pravo
Evropske unije, ki jo v uvodni besedi predstavi prof. dr.
Marko Pavliha in pojasni idejo o njenem nastanku, nazorno
prikaže zgodovinski pregled evropskega pravnega reda
od Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog
in jeklo iz leta 1951 do Lizbonske pogodbe iz leta 2007.
V nadaljevanju knjige nas avtor seznani s Pogodbo o ustavi
za Evropo, s potekom sprejemanja in ozadjem oblikovanja
Lizbonske pogodbe, njeno sestavo in poglavitnimi
novostmi, spremembami in dopolnitvami pogodb z
Lizbonsko pogodbo. Lizbonska pogodba, ki spreminja
Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske
skupnosti, je bila podpisana 13. decembra 2007.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 58 EUR
Leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-412-1
Število strani: 1024
Dimenzija: 16,5 cm × 23,5 cm
Vezava: italijanska vezava

Knjigi so priložene novosti iz Lizbonske pogodbe
v prečiščenem besedilu temeljnih pogodb Evropske unije in
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v slovenskem
in angleškem jeziku, ki sta jih uredili mag. Simona Drenik in
Neža Grasselli.
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Do 31. marca morajo vsi zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb predložiti obračun davka od dohodkov
pravnih oseb.

Ste tudi vi ali vaše stranke med njimi?
Pri tem vam bo knjiga ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2) z
dodatkom ZDDPO-2A in ZDDPO-2B in komentarjem
v veliko pomoč.
Davčna strokovnjakinja Ingrid Andrejasič v komentarju na razumljiv
in enostaven način razlaga posamezne člene tega zakona.

Dolgoletna davčna strokovnjakinja na področju davka od
dohodkov pravnih oseb Ingrid Andrejasič je že ob nastajanju
nove davčne zakonodaje leta 2007 sodelovala pri njihovi
pripravi in komentirala člene zakona po namenu posameznih
določb.
V knjigi s komentarjem in dodatku so vsebine zakonskih določb predstavljene razumljivo, zavezanec pa je opozorjen na
namen in cilje posameznih določb, ki so mu pojasnjene
v okvirih, ki jih določa ta zakon, in tudi širše, znotraj mednarodnega obdavčenja.
Več o knjigi na www.uradni-list.si/3?id=8530 ali na tel. 01/200-18-38
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Cena: 98,50 EUR
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Število strani:
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Dimenzija: 14 cm × 20 cm
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