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Javni razpisi
Št. 430-10/2009/510

Ob-4378/09

Sprememba
V »Javnem razpisu za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v mikro, malih in
srednje velikih podjetjih (SME) v letu 2009
– SMER«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 28/09 z dne 10. 4. 2009 (Ob-2937/09) se
podaljša rok, do katerega morajo vloge na
drugi rok prispeti na ministrstvo, spremeni
datum odpiranja prispelih vlog in poveča
višina razpoložljivih sredstev za prvi krog
izbora.
Drugi odstavek točke 4 Javnega razpisa
se po spremembi glasi:
»Prvi rok za oddajo vlog je 8. 5. 2009, do
12. ure, drugi rok za oddajo vlog pa je 6. 7.
2009, do 12. ure.«
Tretji odstavek točke 4 Javnega razpisa
se po spremembni glasi:
»Prijava na ta razpis mora prispeti na
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, v glavno pisarno, do 8. 5. 2009 oziroma do 6. 7. 2009,
do 12. ure.«
Drugi in tretji odstavek 8. točke Javnega
razpisa se po spremembi glasi:
»Pri prvem odpiranju (po prvem roku za
oddajo vlog) se bo med prejemnike sredstev
razdelilo največ 10.500.000,00 EUR, pri
drugem odpiranju pa preostal 1.500.000,00
EUR.
Kolikor bo zaprošenih sredstev pri prvem
odpiranju več kot za 10.500.000,00 EUR, se
projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in v prvem krogu ne bodo uvrščeni dovolj visoko, da bi bili sofinancirani, z že
dobljeno oceno, uvrstijo v drugi krogi izbora
(po drugem roku za oddajo vlog).«
Prvi odstavek 9. točke Javnega razpisa
se po spremembi glasi:
»Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je
12.000.000,00 EUR (10.500.000,00 EUR
za prvi in 1.500.000,00 EUR za drugi krog),
sredstva bremenijo proračunsko postavko
5686. Skrbnica postavke je Simona Novak.«
Prvi odstavek 12. točke Javnega razpisa
se po spremembi glasi:
»Vloga na ta razpis mora prispeti na ministrstvo do 8. 5. 2009 do 12. ure, ali do 6. 7.
2009, do 12. ure. Naslov za oddajo vloge
je: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, glavna pisarna.
Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis,
tehnološko razvojni projekti«. Na zadnji strani zapišite popolni naslov pošiljatelja.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka
1. roka za oddajo vlog (8. 5. 2009 do 12.
ure) in do izteka 2. roka za oddajo vlog
(6. 7. 2009, do 12. ure). Vloge, ki bodo prispele po izteku 1. roka za oddajo vlog, bodo
uvrščene v drugo odpiranje. Vloge, ki bodo
prispele po izteku 2. roka za oddajo vlog
bodo zavržene.«
13. točka javnega razpisa se po spremembi glasi:
»Odpiranje prispelih vlog, v skladu s 222.
členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zaradi
predvidenega velikega števila vlog ni javno
in bo potekalo v prostorih Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prvo
odpiranje vlog bo 11. 5. 2009, drugo odpiranje vlog pa bo 7. 7. 2009.«
Tej spremembi javnega razpisa sledijo
tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Dodatne informacije dostopne na elektronskem naslovu urska.zupin@gov.si ali na tel. 01/478-46-32.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 36000-1/2008-11
Ob-4204/09
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), Pogodbe o dodeljevanju nepovratnih finančnih
spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov
energije, št. 3600-1/2008-1 in Dodatka št. 1
k pogodbi št. 3600-1/2008-1 ter Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08), Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, objavlja
spremembe in dopolnitve
javnega razpisa za nepovratne finančne
spodbude občanom za rabo obnovljivih
virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb 1SUBOB08
1. Ime in sedež posrednega proračunskega porabnika, ki dodeljuje sredstva
v imenu in za račun neposrednega proračunskega porabnika Republike Slovenije,
Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska
c. 48, 1000 Ljubljana: Eko sklad, Slovenski
okoljski javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: nacionalni akcijski načrt za ener-

getsko učinkovitost za obdobje 2008–2016,
Sklep vlade št. 36000-1/2008/13 z dne 31. 1.
2008, 65., 66. in 66.b člen Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07) in
Pogodba o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov
energije, št. 3600-1/2008-1 in Dodatek št. 1
k pogodbi št. 3600-1/2008-1, sklenjena med
sofinancerjem in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor, dne 19. maja
2008 in 20. maja 2009.
3. Predmet javnega razpisa
Točka 3. javnega razpisa se dopolni
z naslednjim besedilom:
»D) vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso v eno, dvo
ali večstanovanjski stavbi,
E) toplotna izolacija celotne fasade obstoječe eno, dvo ali večstanovanjske stavbe,
F) zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v obstoječi eno, dvo ali večstanovanjski stavbi.«.
4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za namene, ki so predmet javnega
razpisa, znaša 11,5 milijonov €.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Uvodni del drugega odstavka 5. točke
razpisa (pred razdelkom A.) se spremeni
tako, da se glasi:
»Pravica do spodbude bo lahko dodeljena za še neizvedene naložbe oziroma
ukrepe na območju Republike Slovenije, ki
po namenu sodijo v točko A), B), C), D), E),
ali F), in sicer za vsak namen pod naslednjimi pogoji:«.
Besedilo točke 5. se na koncu dopolni
z besedilom, ki se glasi:
»D) Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso v eno, dvo
ali večstanovanjski stavbi.
Pravica do spodbude bo dodeljena na
podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki
vključuje nabavo in namestitev kotla, zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in
hranilnika toplote ter predelavo obstoječega
ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov.
Kurilne naprave na lesno biomaso na
sekance, pelete ali polena morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni
moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost
emisij prašnih delcev mora biti manjša od
50 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo
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imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj
50 l/kW toplotne moči kurilne naprave.
Vlagatelj mora predložiti fotografije stavbe pred izvedbo naložbe, in sicer fotografijo
kurilnice s staro kurilno napravo oziroma
fotografijo prostora, kamor bo nameščena
nova kurilna naprava in hranilnik toplote, ter
fotografijo stavbe z vidno hišno številko.
E) Toplotna izolacija celotne fasade
obstoječe eno, dvo ali večstanovanjske
stavbe
Pravica do spodbude bo dodeljena na
podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki
vključuje nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema z ustrezno debelino toplotne
izolacije, lahko pa tudi postavitev gradbenega odra, odstranitev obstoječega ometa,
obdelavo špalet, nabavo in vgradnjo okenskih polic.
Toplotna izolacija fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom mora biti izvedena
z najmanj 12 cm izolacijskega materiala,
katerega toplotna prevodnost (λ) je ≤ 0,045
W/mK.
Vlagatelj mora predložiti fotografije vseh
strani (fasad) stavbe pred izvedbo naložbe.
Na vsaj eni fotografiji mora biti vidna hišna
številka.
F) Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v obstoječi eno, dvo ali večstanovanjski stavbi
Pravica do spodbude bo dodeljena na
podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki
vključuje odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter
nabavo in vgradnjo novih, lahko pa vključuje tudi nabavo in vgradnjo zunanjih senčil,
okenskih polic in obdelavo špalet.
Zamenjava stavbnega pohištva, t.j. oken,
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, vključuje zamenjavo starega s sodobnim, energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U <
1,0 W/m2K za zasteklitev oziroma s toplotno
prehodnostjo U < 1,3 W/m2K za okno in
okvir skupaj.
Vlagatelj mora predložiti fotografije vseh
strani stavbe z vidnim stavbnim pohištvom
pred zamenjavo. Na vsaj eni fotografiji mora
biti vidna hišna številka.
Naložbe po namenu D), E), ali F), izvedene v času od 1. 6. 2008 do objave sprememb in dopolnitev razpisa:
Upravičeni investitor, ki je izvedel naložbo iz namena D), E), F) od 1. 6. 2008
do objave teh sprememb in dopolnitev razpisa, lahko vloži vlogo za pridobitev spodbude za posamezen namen najkasneje do
30. oktobra 2009 do 14. ure. Vloga mora do
navedenega roka prispeti v glavno pisarno
sofinancerja na Tivolski cesti 30 v Ljubljani,
kasneje predložene vloge za pridobitev pravice do spodbude za že izvedene naložbe
bodo zavržene. Investitor bo lahko upravičen do spodbude le pod pogojem, da je naložbo izvedel skladno s pogoji razpisa in je
to razvidno iz vlogi priloženega originalnega
računa izvajalca, dokazila o plačilu predloženega računa in fotografij izvedene naložbe ter izpolnjenega obrazca Izjava o zaključku naložbe. Spodbuda po namenih D), E)
ali F) ni dopustna, če je bila za isti ukrep že
dodeljena spodbuda v okviru namena B) ali
C) tega razpisa oziroma kredit Eko sklada
ali druga spodbuda države.«
6. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prvi odstavek 6. točke razpisa se spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelji niso upravičeni do spodbud
za že izvedene naložbe, razen v primeru na-
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ložb po namenu D), E), ali F), ki so bile izvedene skladno s pogoji razpisa od 1. 6. 2008
do objave sprememb in dopolnitev razpisa.
Vgradnja prototipne in rabljene opreme oziroma naprav prav tako ni predmet dodelitve
spodbud.«.
7. Višina spodbude za posamezni namen
Besedilo v drugem odstavku razdelka B)
točke 7. se spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelju bodo v primeru dodelitve
pravice do nepovratne finančne spodbude
povrnjeni tudi stroški izdelave Elaborata
gradbene fizike – toplotne zaščite, in sicer
do največ 50% vrednosti računa, vendar ne
več kot 200 €.«.
Besedilo točke 7. se na koncu dopolni
z novimi razdelki D), E) in F), ki se glasijo:
»D) Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso v eno, dvo
ali večstanovanjski stavbi
Višina spodbude znaša 20% priznanih
stroškov naložbe, ki vključujejo nabavo
in namestitev kotla, zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema,
ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote ter predelavo obstoječega ali izdelavo
novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov, vendar ne več kot 1.800 €, če
gre za kotel na sekance ali pelete, oziroma
1.300 €, če gre za kotel na polena.
E) Toplotna izolacija celotne fasade obstoječe eno, dvo ali večstanovanjske stavbe
Višina spodbude znaša 20% priznanih
stroškov naložbe, ki vključujejo nabavo
in vgradnjo celotnega fasadnega sistema
z ustrezno debelino toplotne izolacije, postavitev gradbenega odra, odstranitev obstoječega ometa, obdelavo špalet ter nabavo
in vgradnjo okenskih polic, vendar skupaj
ne več kot 10 € na m2 in za največ 200 m2
toplotne izolacije fasade.
F) Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v obstoječi eno, dvo ali večstanovanjski stavbi
Višina spodbude znaša 20% priznanih
stroškov naložbe, ki vključujejo odstranitev
obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma
fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo
novih, nabavo in vgradnjo zunanjih senčil
ter okenskih polic in obdelavo špalet, vendar
skupaj ne več kot 60 € na m2 in za največ
30 m2 zamenjanih oken, balkonskih vrat ali
fiksnih zasteklitev.«.
8. Postopek obravnave vlog
Drugi in tretji odstavek 8. točke razpisa
se spremenita tako, da se glasita:
»Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, Tivolska c. 30, 1000 Ljubljana.
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le
za enega od namenov (A) / B) / C) / D) / E)
ali F)), ki so predmet tega javnega razpisa,
oziroma mora za vsak namen vložiti samostojno vlogo.
Za naložbo v posamezen objekt se lahko
dodeli več spodbud, pri čemer se spodbuda,
dodeljena za iste ukrepe v okviru namena
C) ali B), izključuje z dodelitvijo spodbud za
namene D), E) ali F)«.
9. Izplačilo dodeljenih spodbud
Besedilo v peti alineji točke 9.C se spremeni tako, da se glasi:
»– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
(n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a, n50 ≤ 1,0
h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a in n50 ≤ 1,2 h-1
za 25 < Qh ≤ 35 kWh/m2a),«.
Besedilu točke 9. se na koncu doda naslednje besedilo:

»Izplačilo dodeljene spodbude za namen
D), E) in/ali F)
Spodbuda bo prejemniku izplačana po
predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe,
ki vključujejo:
– izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta prejemnik spodbude in izvajalec,
– izstavljeni originalni račun izvajalca
s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe,
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje
alineje in
– fotografije izvedene naložbe.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede
v petnajstih dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni
bančni račun prejemnika.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
spodbude, sicer pravica do spodbude preneha.
Naložbe po namenu D), E), ali F), izvedene v času od 1. 6. 2008 do objave sprememb in dopolnitev razpisa:
Spodbuda bo izplačana v petnajstih dneh
po sklenitvi pogodbe o dodelitvi pravice do
spodbude, če je bila naložba zaključena
pred oddajo vloge. V drugih primerih veljajo
določbe prejšnjih dveh odstavkov.«.
Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad
Št. 430-14/2009/9

Ob-4376/09

Javni razpis
Implementacija bolonjskega procesa
-sofinanciranje vključevanja zunanjih
strokovnjakov v pedagoški proces
v letih 2009 in 2010
Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja
zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces
v letih 2009 in 2010 (v nadaljevanju: javni
razpis) je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«,
prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
1. Pravna podlaga
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08),
Proračun Republike Slovenije za leto 2009
(Ur. l. RS, št. 114/07), Rebalans proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 26/09), Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08, 58/08
– ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D), Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in 61/08),
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010
(Ur. l. RS, št. 94/07), Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 Odl.
US in 64/08), Uredba (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL
L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju: Uredba
(ES) št. 1081/2006), Uredba Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
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Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2007;
v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 371,
27. 12. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES)
št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11.
2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 17/09) in Sklep
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi
organa upravljanja, z dne 4. 6. 2009 (št. OP
RČV 3/3/002-0-MVZT).
2. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca
javnega razpisa, ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev
Naročnik in izvajalec javnega razpisa je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, Sektor
za visoko šolstvo, Kotnikova 38, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi
posredniškega telesa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec javnega razpisa.
3. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
in nameni)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti organizacije in izvedbe delavnic v obliki poletnih šol in usposabljanj
mentorjev oziroma kandidatov za mentorje
za izvajanje študijskih praks (v nadaljevanju:
projekt); sofinancirano bo plačilo stroškov
organizacije in izvedbe omenjenih delavnic
na območju Republike Slovenije.
Namen javnega razpisa je spodbuditi
pretok strokovnjakov med visokošolskimi
zavodi, raziskovalnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami
in državami ter vključevanje le-teh v razvoj
študijske in z njo povezane raziskovalne
dejavnosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Za sofinanciranje lahko kandidirajo
visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki
so akreditirani pri Svetu RS za visoko šolstvo (v nadaljevanju: prijavitelji) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih
so že prejeli sredstva oziroma prejemajo
sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega vira financiranja iz državnega proračuna,
proračuna lokalnih skupnosti ali EU;
– vsebina vloge se mora ujemati s predmetom in namenom javnega razpisa.
4.2 Projekt mora biti izveden na območju
Republike Slovenije.
4.3 V okviru projekta morajo biti izvedeni
predmeti z veljavnimi ECTS krediti, ki jih
lahko pridobijo študenti in mentorji oziroma
kandidati za mentorje.
4.4 Projekt mora biti namenjen:
– dodiplomskim in podiplomskim študentom in
– mentorjem oziroma kandidatom za
mentorje za izvajanje študijskih praks.
5. Vsebina in priprava vloge
Vloga mora vsebovati:
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– izpolnjena obrazca:
– Obrazec 1 OP RCV_VS-09: Prijavni
obrazec
– Obrazec 2 OP RCV_VS-09: Načrt
financiranja projekta
– naslednje obvezne priloge:
– Pisne izjave izvajalcev o sodelovanju pri projektu
– Izjava prijavitelja, da bo vodil stroške projekta v svojih evidencah na ločenem
stroškovnem mestu
– Kriteriji, na podlagi katerih bo prijavitelj uveljavljal stroške projekta
– Izjava prijavitelja o strinjanju z vsebino osnutka pogodbe.
6. Upravičeni stroški
Stroški projekta so upravičeni le pod pogoji, da:
– so v skladu s cilji projekta in so potrebni
za njegovo izvedbo,
– so nastali v okviru obdobja upravičenosti, in sicer:
– za prvo odpiranje:
Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do
28. 2. 2010.
– za drugo odpiranje:
Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od
1. 3. 2010 in pred oddajo posameznega
zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do
30. 9. 2010.
– niso in ne bodo financirani z drugimi viri
sredstev iz državnega proračuna, sredstev
lokalnih skupnosti ali EU.
Intenzivnost sofinanciranja projekta je
100%.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
Upravičeni stroški so naslednji:
– plače in drugi stroški dela,
– stroški storitev za zunanje izvajalce,
– stroški prevoza in nastanitev za študente in mentorje oziroma kandidate za
mentorje za izvajanje študijskih praks,
– stroški informiranja in obveščanja.
Kriteriji, na podlagi katerih bo prijavitelj
uveljavljal stroške projekta, morajo biti določeni ob začetku izvajanja projekta in pred
podpisom pogodbe ter so obvezna priloga
prijavnega obrazca.
Ustrezna dokazila o nastanku in plačilu
stroška za posamezno vrsto stroška so navedena v Navodilih o upravičenih stroških,
ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in
smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013.
7. Merila za izbor projektov
Postopek za izbiro prejemnikov sredstev bo vodila komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, imenovana s strani ministra
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(v nadaljevanju: komisija za ocenjevanje).
V postopku izbora med prijavljenimi projekti
se bodo upoštevala merila za ocenjevanje
projektov.
V merilih za ocenjevanje projektov so
upoštevana Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega socialnega
sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
z dne 15. 2. 2008, in sicer prispevek k izboljšanju povezovanja med visokim šolstvom,
znanostjo in gospodarstvom ter prispevek
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k razvijanju novih oblik poučevanja in učenja, zlasti uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja.
Projektu se lahko dodeli skupaj največ:
če gre za vsebine s študijskih področij (5)
tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ali (4) naravoslovje, matematika in
računalništvo največ 85 točk, če gre za vsebine s študijskega področja (2) umetnost
in humanistika največ 80 točk, in če gre za
vsebine z drugih študijskih področij največ
75 točk, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami:
Zap. št.
1.
2.
2.1

2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
3.
4.

5.

Merilo
Delavnica predvideva aktivno sodelovanje tujih
profesorjev iz tujih visokošolskih zavodov
Projekt vključuje vsebine s študijskih področij
(ISCED 97):
Projekt vključuje vsebine s študijskih področij (5)
tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ali
(4) naravoslovje, matematika in računalništvo:
Število ur projekta
Izvedbena struktura projekta
Projekt vključuje vsebine s študijskega področja (2)
umetnost in humanistika:
Število ur projekta
Izvedbena struktura projekta
Projekt vključuje vsebine z drugih študijskih
področij, razen (5), (4) in (2):
Število ur projekta
Izvedbena struktura projekta
Projekt spodbuja usposabljanje mentorjev oziroma
kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih
praks
Projekt vključuje kombinacijo vsebin s študijskih
področij (5), (4) ali (2) z vsebinami s študijskega
področja (3) družbene, poslovne, upravne in
pravne vede
Število zunanjih izvajalcev
Skupaj
Projekt vključuje vsebine s študijskih področij (5)
tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ali
(4) naravoslovje, matematika in računalništvo
Projekt vključuje vsebine s študijskega področja (2)
umetnost in humanistika
Projekt vključuje vsebine s študijskega področja
z drugih študijskih področij
Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem,
katerih vloge bodo dosegle pri vsebinah
s študijskih področij (5) tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo ali (4) naravoslovje, matematika in računalništvo najmanj
43 točk, pri vsebinah s študijskega področja
(2) umetnost in humanistika najmanj 40 točk
in pri vsebinah z drugih študijskih področij
najmanj 38 točk.
V primeru, da bo prag in več kot prag
(določen v okviru vsebin s posameznega
študijskega področja) dosegalo več vlog, kot
je razpoložljivih sredstev, bodo prednost pri
izbiri imele vloge glede na število doseženih
točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev.
Med enako ocenjenimi vlogami, ki presegajo prag, imajo prednost vloge z višjo
oceno pri merilu pod zaporedno številko 1,
nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 2, nato vloge z višjo oceno
pri merilu pod zaporedno številko 3, nato

Število možnih
točk
Največ 20

Največ 20
Največ 10
Največ 10
Največ 15
Največ 7
Največ 8
Največ 10
Največ 4
Največ 6
Največ 20

Največ 15
Največ 10

Največ 85
Največ 80
Največ 75

vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 4, nato vloge z višjo oceno pri
merilu pod zaporedno številko 5. Izbrana bo
vloga, ki ima več višjih ocen pri omenjenih
posameznih merilih.
8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva.
Skupna okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo
v letih 2009 in 2010 za sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov
v pedagoški proces v letih 2009 in 2010, je
1.095.056,44 EUR, in sicer:
– 930.797,97 EUR – namenska sredstva
EU – Evropski socialni sklad (85%);
– 164.258,47 EUR – slovenska udeležba (15%).
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
aktivnosti, povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega šolstva v skladu
z bolonjskimi cilji:
– v letu 2009 je 445.056,44 EUR, in
sicer:
– 378.297,97 EUR – namenska sredstva
EU – Evropski socialni sklad (85%);
– 66.758,47 EUR – slovenska udeležba
(15%).
– v letu 2010 je 650.000,00 EUR, in
sicer:
– 552.500,00 EUR – namenska sredstva
EU – Evropski socialni sklad (85%);
– 97.500,00 EUR – slovenska udeležba
(15%).
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6941 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU;
– 6985 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%, delež slovenskega prispevka pa 15%.
Sredstva, odobrena za izvajanje projekta
v posameznem proračunskem letu, morajo
biti porabljena do konca istega proračunskega leta.
9. Rok za dokončanje projektov in obdobje za porabo sredstev
Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta:
– za prvo odpiranje:
Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do
28. 2. 2010.
– za drugo odpiranje:
Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od
1. 3. 2010 in pred oddajo posameznega
zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do
30. 9. 2010.
10. Trajnostni razvoj
Upravičenec se zavezuje, da bo pri izvajanju projekta zagotovil varstvo okolja in
s tem spodbujal načela, ki bodo posredno
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vplivala na trajnostni razvoj v skladu s 17.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
11. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
12. Informiranje in obveščanje javnosti
Prijavitelji in vsi ostali sodelujoči bodo
morali pri svojem delu upoštevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti
v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1828/2006. Navodila glede informiranja in obveščanja so podrobneje opredeljena v Navodilih o izvedbi projekta (priloga
2 k pogodbi) in so povzeta po Navodilih za
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na
področju kohezijske politike nastopa v vlogi
organa upravljanja.
Sprejem financiranja pomeni sprejem
dejstva, da bo izvajalec vključen v seznam
upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičencev, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije.
13. Hranjenje dokumentacije
Upravičenec mora za potrebe bodočih
kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike
Slovenije in s strani pristojnih organov EU (v
nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006:
ni relevantno.
15. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
16. Posledice glede ugotovitev o dvojnem financiranju posameznega projekta
V primeru ugotovitve že pridobljenega
financiranja iz drugih javnih virov za isti
projekt se vloga za takšen projekt zavrže.
V primeru naknadne ugotovitve dvojnega
financiranja projekta iz različnih javnih virov
prenehajo obveznosti ministrstva iz sklenjene pogodbe za takšen projekt, zahteva
pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev

nost in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izboru
vloži pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vloge.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji. Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo
izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev
pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni na
spletni strani ministrstva.
21. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija za prvo odpiranje bodo zainteresiranim
prijaviteljem dostopni na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija za drugo odpiranje bodo zainteresiranim
prijaviteljem dostopni na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si, od 15. 12. 2009
dalje.
22. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do
konca javnega razpisa dobijo tudi na elektronskih naslovih marija.bergant@gov.si
(vsebinski del javnega razpisa) in damjana.herman@gov.si (finančni del javnega
razpisa) oziroma pri Mariji Bergant in Damjani Herman na telefonski številki 01/478
4600 vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Republika Slovenija
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo
od dneva nakazila do dneva vračila.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev v okviru projekta, je izvajalec
dolžan vrniti neupravičeno prejeti znesek
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema do dneva vračila.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe (ES) št.
1828/2006.
Vsi podatki iz vlog so informacije javnega
značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije za
ocenjevanje, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma
sezname in analize.
18. 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:
– za prvo odpiranje: do 29. 6. 2009 do
15. ure v glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana;
– za drugo odpiranje: do 15. 1. 2010 do
14. ure v glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni
razpis: Implementacija bolonjskega procesa
– sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009
in 2010«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja v enem pisnem izvodu ter
enkrat v elektronski obliki.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega
roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
ki ne bodo pravilno označene, se s sklepom
zavržejo.
19. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila komisija za ocenjevanje.
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno.
Datuma odpiranj sta:
– prvo odpiranje: 2. 7. 2009,
– drugo odpiranje: 18. 1. 2010.
Odpiranje vlog bo na sedežu ministrstva,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od
odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko vlogo
dopolnili v roku 10 dni od prejema poziva
za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo
dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev,
se s sklepom zavrže.
20. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom minister za visoko šolstvo, zna-
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) ter Memorandumom o znanstvenem sodelovanju
med Finsko Akademijo ter Javno agencijo
za raziskovalno dejavnost Republike z dne
28. 1. 2008, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Finsko v letu 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov finskih raziskovalcev v trajanju
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največ 14 dni v letu 2009 pri slovenskih raziskovalcih v okviru izvedbe ali priprave skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov.
Na finski strani lahko finski raziskovalec
na podoben način zaprosi za sofinanciranje obiska slovenskega raziskovalca v finski
raziskovalni organizaciji pri Finski akademiji, kot je podrobno navedeno na spletni
strani http://www.aka.fi/en-gb/A/For-researcher/Funding/AZ-index/Bilateral-cooperation/Europe/Slovenia/.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Finsko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih finskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne
programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja skupnega projekta mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in
Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št.41/09).
Finski raziskovalec, ki ga slovenski vodja
vabi na delovni obisk, mora izkazati sofinanciranje znanstvenoraziskovalne ali razvojne
dejavnosti s strani Finske akademije (www.
aka.fi) v zadnjih treh letih.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete skupnega projekta po
Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009,
poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008
in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z dne
16. 3. 2009.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta, raziskovalne
skupine ter finskega raziskovalca;
– vključenost mladih raziskovalcev.
Strokovna komisija pripravi predlog izbora prijav glede na kvaliteto prijav ter raz-
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položljiva sredstva. Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda Upravni odbor agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2009 znaša okvirno
28,334 EUR.
Sofinanciranje v letu 2009 je vezano na
razpoložljiva sredstva finančnega načrta
agencije leto 2009.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za finske
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji;
– stroške bivanja za finske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za finske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba),
t.j. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije finskim raziskovalcem
izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je do
31. decembra 2009.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu
2009-x. rok«, kjer je x enak 1 ali 2, morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni
in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do
15. 7. 2009 (1. rok) ali do 16. 9. 2009 (2.
rok), obakrat najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 7.
2009 (1. rok) ali do 16. 9. 2009 (2. rok),
obakrat najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-FI-06-A-2009) in
B (ARRS-MS-FI-06-B-2009). Obrazca A in B,
poimenovana ARRS-MS-FI-06-A-2009-Pr in
ARRS-MS-FI-06-B-2009-Pr (s končnico.doc
oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega
vodje skupnega projekta, morata najkasneje
do 15. 7. 2009 (1. rok) ali do 16. 9. 2009
(2. rok), obakrat do 12. ure, prispeti tudi po
elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-finska09@arrs.si (zaradi avtomatičnega
procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni
obrazci v wordovem formatu). Elektronske
prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh
prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 17. 7. 2009 (1. rok)
in 18. 9. 2009 (2. rok), obakrat ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma 14 dni po zaključku roka.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6130-735/2009/1
Ob-4335/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov
javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) in
s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij v letu 2009 (oznaka: JR5–
ZM–2009)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– natis izvirnih znanstvenih monografij
slovenskih avtorjev ter kritične izdaje virov
z uvodno študijo in komentarjem,
– prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik,
– prevodov znanstvenih monografij tujih
avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za
razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije.
3. Razpisno področje in cilji razpisa:
Javni razpis obsega izdaje znanstvenih
monografij v tiskani in elektronski obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
JAK podpira izdaje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja
objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali
podpodročja,
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije,
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in
mednarodnem prostoru,
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
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izdajanja znanstvenih monografij se lahko
prijavijo organizacije, vpisane v evidenco
raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), založbe in društva s statusom
delovanja v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti ter pravne osebe iz
slovenskega zamejstva na področju založništva (v nadaljevanju: prijavitelj).
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javnem razpisu:
5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo upravičeni prijavitelji iz 4. točke javnega
razpisa.
5.2. Prijavljena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljaven v Republiki Sloveniji.
5.3. Prijava na javni razpis:
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan obrazec:
Prijavni obrazec (Prijava za sofinanciranje
izdajanja znanstvenih monografij za leto
2009) ter samostojne priloge:
a) recenzijo I. (obrazec: RECENZIJA),
b) recenzijo II. (obrazec: RECENZIJA),
c) dokončen rokopis monografije na CDROM-u,
d) pogodbo avtorja s tujim založnikom
(če bo prevod slovenskega avtorja objavljen

Št.

v tujini) oziroma pisno dokazilo, da je monografija sprejeta v tisk pri tujem založniku,
e) izjavo prijavitelja – gospodarske družbe, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in
storitev, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja tega razpisa, ni prejel
sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de minimis«).
Prijavljeni program mora biti finančno
uravnotežen, kar pomeni, da se predvideni odhodki in prihodki prikazani v finančni
zgradbi ujemajo (odhodki = prihodki). Kolikor
finančni načrt ne bo finančno uravnotežen, ga
komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže.
5.4. Posebni pogoji javnega razpisa so:
– sofinancirajo se le tiste znanstvene
monografije, ki so izdane v koledarskem letu
javnega razpisa;
– sofinancirajo se tudi stroški izdaje monografije na elektronskem mediju. V tem
primeru se ustrezno upoštevajo stroški priprave (stroški oblikovanja in računalniškega
preloma besedila) in stroški razmnoževanja (v primeru izdaje monografije na CD-ju,
DVD-ju ipd.);
– ponatisi monografij se ne sofinancirajo,
razen v primeru starejših (če je od prve izdaje minilo več kot 30 let) in težko dostopnih
del, ki so posebnega pomena za neko znanstveno področje;
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– slovarska dela tržne narave se ne sofinancirajo. Izjema so slovarska dela, pomembna za razvoj slovenske znanstvene
terminologije oziroma za proučevanje slovenskega jezika;
– predmet sofinanciranja so le prevodi
tujih del, ki so temeljnega pomena za določeno znanstveno področje ali podpodročje;
– predmet sofinanciranja so posamezni
naslovi znanstvenih monografij in ne zbirke
v celoti;
– izdaje doktorskih in magistrskih nalog
se ne sofinancirajo;
– zborniki s posvetov se ne sofinancirajo;
– prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih elektronskih izdaj sofinanciranih znanstvenih monografij;
– prijavitelji ne morejo biti sofinancirani
za isti namen iz drugih virov. Znanstvene
monografije, ki so že sofinancirane v okviru razpisov JPR PROG 2007–2009, JPR3
VKP 2007–2009 in JR1–KNJIGA–2009 Ministrstva za kulturo RS in JAK se ne sofinancirajo. Če se ugotovi, da je prijavitelj
prejel tudi druga sredstva ali pa so mu bila
odobrena, JAK odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.

6. Splošni razpisni kriteriji:
Zap.št.
1.

Možno
število točk

Razpisni kriteriji
A. Kakovost vsebine

80

Pomen monografije za razvoj znanstvenega področja:

50
zelo velik

50

srednje velik

35

manjši

15

Aktualnost monografije:

10
zelo aktualna

10

srednje aktualna

8

manj aktualna
Pomen za razvoj znanstvene in strokovne terminologije:
zelo velik

10

srednje velik

5

manjši

2

Poseben pomen za slovenski in (ali) mednarodni znanstveni prostor:

2.

5
10

10
za slovenski znanstveni
prostor

5

za mednarodni znanstveni
prostor

5

B) Reference in dosežki avtorja

20

Avtor je v obdobju 2004–2008 po metodologiji ARRS za vrednotenje
bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti dosegel najmanj 500 točk
(izračun na SICRISu)

visoke

20

Avtor je v obdobju 2004–2008 po metodologiji ARRS za vrednotenje
bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti dosegel od 251 do 499
točk (izračun na SICRISu)

srednje

15

Avtor je v obdobju 2004–2008 je po metodologiji ARRS za vrednotenje
bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti dosegel do 250 točk
(izračun na SICRISu)

nižje

10

Skupno število točk:

100
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7. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja:
Pristojna strokovna komisija za knjižno in
revialno produkcijo s področij znanosti (v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda pri
vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
navedena najvišja možna višina doseženih
točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna
od skupne višine prejetih točk za posamezno
znanstveno monografijo, od obsega in zahtevnosti znanstvene monografije ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za
znanstveno monografijo je 100 točk.
Strokovna komisija pri točkovanju določi
štiri kategorije: I, II, III in IV. Monografije, ki
se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Monografije, ki se pri
ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, se
ne sofinancirajo.
I. kategoriji pripada 100% delež sredstev,
glede na izračunano subvencijo;
II. kategoriji pripada 80% delež sredstev,
glede na izračunano subvencijo;
III. kategoriji pripada 50% delež sredstev,
glede na izračunano subvencijo;
IV. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi za vsako leto
posebej in je odvisen od višine sredstev za
ta program.
a) Monografija se uvrsti v posamezno
kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno po posameznih vedah monografijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po
en recenzent za to znanstveno področje (v
nadaljevanju: recenzenta).
b) Ko posamezno monografijo po vedah
ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba
agencije izračuna aritmetično sredino obeh
ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red posameznih monografij po vedah glede na število točk.
c) Strokovna komisija za vsako vedo
posebej določi razpon točk za posamezno
kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje monografij po kategorijah glede na doseženo
izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za
vsako vedo mora sprejeti oziroma potrditi
strokovna komisija na skupnem sestanku.
d) Na seji strokovna komisija odloča
o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev monografije v sofinanciranje, oziroma
z nadomestno oceno odloča o vključitvi monografije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če
so za to podani tehtni razlogi.
e) Na podlagi razdelitve monografij po
kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno monografijo na podlagi sprejetih normativov za
izračun dotacije.
Normativi za izračun subvencije
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij,
se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni
elementi:
Vrsta stroškov
tiskanje in vezava
oblikovanje in računalniški prelom
lektoriranje
50% priznanih stroškov prevoda (tujih avtorjev
v slovenski jezik)
50% priznanih stroškov prevoda (slovenskih avtorjev
v tuj jezik)
lektoriranje prevedenega besedila (tujega jezika)

Vrednost na enoto v EUR
0,20 EUR na avtorsko polo (A)
30 EUR na avtorsko polo (B)
40 EUR na avtorsko polo (C)
270 EUR na avtorsko polo (D)
340 EUR na avtorsko polo (E)
45 EUR na avtorsko polo (F)

Zgoraj navedeni stroški priprave monografije se normirajo za vsako leto posebej.
Subvencija se izračuna na naslednji način:
Subvencija =
(št. avtorskih pol x naklada x A) +
(št. avtorskih pol x B) +
(št. avtorskih pol x C)
pri prevodu tujih avtorjev:
(št. avtorskih pol x D)
pri prevodu slov. avtorjev v tuj jezik:
(št. avtorskih pol x E)
(št. avtorskih pol x F).
JAK sofinancira monografije do naklade
največ 500 izvodov in obsega 30 avtorskih
pol. Obsežnejše rokopise je treba dodatno
obrazložiti.
Pri izračunu subvencije so možne korekcije za izjeme, kjer narava monografije zahteva dražji tisk (ilustrativno gradivo
ipd.) in sicer maksimalno do višine + 50%,
o čemer odloča strokovna komisija za vsak
primer posebej.
Pri izdaji monografij slovenskega avtorja
v slovenskem jeziku JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk
(stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja, ne financira pa
avtorskega dela.
Pri izdaji prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik JAK sofinancira do
50% priznanih stroškov prevajanja.
Pri izdaji prevoda monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku pri tujem založniku
JAK sofinancira do 50% priznanih stroškov
prevajanja. Če avtor monografijo že napiše
v tujem jeziku, se mu priznajo stroški lektoriranja prevoda.
Če je izračun subvencije večji, kot so
zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.
8. Predvidena vrednost javnega razpisa:
predvidena vrednost razpoložljivih sredstev
javnega razpisa znaša 485.0000 EUR.
9. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: znanstvena monografija mora iziti do zaključka
koledarskega leta 2009 in biti dostavljena
JAK, prevodi znanstvenih monografij morajo iziti do 30. marca 2010 in biti dostavljeni JAK. Dodeljena proračunska sredstva
morajo biti porabljena v proračunskem letu
2009 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07).
10. Razpisni rok: javni razpis se prične
5. junija 2009 in se zaključi 3. julija 2009.
11. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog in originalne izjave o izpolnjevanju
razpisnih pogojev.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu.
Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki
so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
1. v enem izvodu v elektronski obliki
(samo obrazce brez dokončnega rokopisa)
na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si;
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2. in v enem izvodu v tiskani obliki skupaj
s celotnim dokončnim rokopisom na CDROM-u na naslov agencije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK: www.jakrs.si, kjer so tudi
drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora
vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
Vloga mora biti poslana na naslov:
– JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
do 3. julija 2009 oziroma najkasneje tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij z oznako JR5 – ZM – 09. Hkrati mora
biti vloga najkasneje tega dne oddana po
elektronski pošti na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si.
Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. julija
2009 oziroma do tega dne ni bila predložena
v glavni pisarni JAK in ni bila hkrati poslana
po elektronski pošti na naslov agencije.
Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Dodatne informacije in pojasnila: vse
dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno
ali po tel. 01/369-58-23, vsak delavnik od
10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, dne
7. julija 2009. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh
od navedenega skrajnega roka za oddajo
prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije
Ob-4229/09
V skladu z 39. členom Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj,
javno podjetje d.o.o., ter sklepa 12. seje
Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj d.o.o.
z dne 20. 4. 2009, direktor objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. kot
prodajalec objavlja:
I. Predmet prodaje je:
Nepremičnina – stanovanje št. 12, v skupni izmeri 67,56 m2, v večstanovanjski hiši,
na naslovu Zoisova 8 v Kranju, stoječe na
zemljišču par. št. 929/4, vpisanem pri vložni
številki 1605, k.o. Kranj in na zemljišču parc.
št. 929/8, vpisanem pri vložni številki 2474,
k.o. Kranj za izklicno ceno 41.208 € (brez
davka na promet nepremičnin in ostalih pripadajočih dajatev).
Navedena nepremičnina je obremenjena
z najemno pogodbo za nedoločen čas in
ima najemnik predkupno pravico v primeru
prodaje.
Vse stroške postopka, to je davek na
promet nepremičnin in ostale stroške vezane na sklenitev pogodbe, stroške overitve
pri notarju in stroške vpisa nepremičnine
v zemljiško knjigo nosi kupec.
II. Nepremičnina, opredeljena v I. točki javnega razpisa, bo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v četrtek, 18. 6. 2009, ob 12.
uri v sejni sobi na naslovu Mirka Vadnova
1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na naslov
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, do srede, 17. 6. 2009 do 12. ure, s pripisom »za
sodelovanje na javnem razpisu – Zoisova
8« dostavite naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– pravne osebe dostavijo ID številko
za DDV; fizične osebe pa dostavijo davčno
številko,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Komunale Kranj d.o.o., da
ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Komunale Kranj d.o.o. (za katerega
zaprosi najkasneje do petka, 12. 6. 2009
v Gospodarsko računovodski službi),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
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– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo
bo dražil na javni dražbi, na TRR št. SI56
0700 0000 0464 429, odprtem pri Gorenjski
banki Kranj d.d., z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – Zoisova 8, Kranj«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Komunala Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na račun, TRR št. SI56
0700 0000 0464 429, odprtem pri Gorenjski
banki Kranj d.d., v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na promet nepremičnin, ter
druge morebitne stroške iz pogodbe, stroške notarja plača in stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob
navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil
pogoje iz III. točke tega razpisa, in slednje
dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. za nepremičnino, ki je predmet draženja, lahko dvigajo za večkratnik zneska
100 €,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Vplačana varščina bo neizbranim
dražiteljem vrnjena v roku 8 dni od dneva
dražbe. Dražitelju, ki na dražbi uspe, se
vplačana varščina vračuna v kupnino. Dražitelju, ki ne sklene pogodbe, oziroma neupravičeno odstopi od pogodbe, prodajalec
zadrži že vplačano varščino.
X. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla.
XI. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodnega dogovora, vendar
najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2008 do
12. ure.
XII. Natančnejše podatke o nepremičnini,
ter ostale informacije so na voljo na naslovu:
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 04/28-11-320,
Simona Zavašnik.
Komunala Kranj d.o.o.
Št. 094-5/2009/2
Ob-4301/09
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 83/03 – UPB1 in 92/07) in 7.
člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost
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(Uradni list RS, št. 82/06), objavlja Vlada
Republike Slovenije Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis
za zbiranje vlog za državno nagrado za
kakovost Priznanje Republike Slovenije
za poslovno odličnost za leto 2009
Z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: PRSPO) je to priznanje opredeljeno
kot najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti pro
izvodov in storitev ter kakovosti poslovanja
kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.
Priznanje podeljuje Odbor za PRSPO. Odbor za PRSPO lahko podeli tudi diplome za
posebne dosežke in diplome (zlate, srebrne
in bronaste) za dosežene točke v procesu
ocenjevanja PRSPO. Več o tem je na voljo
na spletni strani http://www.mirs.si. Proces
ocenjevanja ter kriteriji, ki jih ocenjevalci
PRSPO uporabljajo za ocenjevanje organizacij so enaki kriterijem evropske nagrade kakovosti ter večine nacionalnih nagrad
v Evropi. Temeljijo na modelu odličnosti
EFQM. Model temelji na predpostavki, da
je mogoče doseči odlične rezultate delovanja, odjemalcev, zaposlenih ter družbe
preko voditeljstva kot gonila uspešne politike in strategije, kot tudi zaposlenih, partnerstev, virov in procesov.
Na razpis se lahko prijavijo slovenske
organizacije v zasebnem in javnem sektorju
(v nadaljevanju: organizacije), v naslednjih
treh kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi
na področju zasebnega sektorja,
– organizacije na področju javnega sektorja.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski
uporabniki ter druge pravne in fizične osebe
zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno
dejavnost in izkažejo delovanje v javnem
interesu.
Zainteresirane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, izdelajo samoocenitveno vlogo na podlagi prevoda meril
evropskega modela odličnosti EFQM 2003,
ki ustrezajo posameznim kategorijam. Organizacije z 250 in manj zaposlenimi pripravijo
vlogo v skladu z merili za majhne in srednje
velike organizacije »Model odličnosti EFQM
2003 – majhna in srednje velika podjetja«,
organizacije z več kot 250 zaposlenimi pripravijo vlogo v skladu z merili za velike organizacije »Model odličnosti EFQM«, organizacije iz javnega sektorja pripravijo vlogo
v skladu z merili za javni in prostovoljni sektor »Model odličnosti EFQM 2003 – javni in
prostovoljni sektor«. Po enakih merilih bodo
skupine neodvisnih slovenskih ocenjevalcev
ocenile njihove vloge.
I. Zainteresirane organizacije, ki želijo
sodelovati v postopku za PRSPO, morajo skladno s terminskim načrtom aktivnosti
PRSPO-2009 (objavljen je na spletni strani
http://www.mirs.si):
a) najkasneje do 30. 6. 2009 dostaviti
original izpolnjene namere za sodelovanje
na naslov, ki je naveden pod točko II. tega
razpisa. Namera za sodelovanje mora biti izpolnjena v celoti. Biti mora podpisana s strani odgovorne osebe in opremljena z žigom
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organizacije, ki se prijavlja oziroma kandidira za PRSPO,
b) oddati original izpolnjene prijavnice
za sodelovanje in pravilno pripravljene ter
označene samoocenitvene vloge. Pravilno
pripravljena se šteje tista samoocenitvena
vloga, ki:
– ima naslovno stran z nazivom in točnim naslovom prijavitelja (organizacije ali
podjetnika posameznika, ki se prijavlja), naslovom vloge (Vloga za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto
2009) ter datumom,
– ima največ eno stran slovarja uporabljenih kratic v samoocenitveni vlogi, ki se
šteje kot dodatna stran izven obsega 75,
oziroma 35 strani vloge,
– je izdelana v enem izvodu v fizični obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na
elektronskem nosilcu podatkov,
– je natipkana (velikost znakov najmanj
10 pik v pisavi Arial CE, kar velja tudi za
grafične prikaze),
– je napisana v slovenskem jeziku,
– je vezana (lahko je tudi spiralna vezava),
– ima oštevilčene vse strani, razen naslovnice in razdelčnih strani, ki ne podajajo
za ocenjevanje relevantnih informacij (npr.
fotografije, naslov kriterija oziroma merila),
– ima največ 75 strani formata A4 (za organizacije z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja in za organizacije
na področju javnega sektorja), oziroma ima
največ 35 strani formata A4 (za organizacije
z 250 ali manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja);
v okviru teh 75, oziroma 35 strani mora
vloga vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ
štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi
dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski
shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem okolju, procesu kakovosti),
opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na podatkih,
zbranih med samoocenjevanjem, in so predstavljeni skladno z merili modela odličnosti.
Tako mora vloga vsebovati poleg ostalih
dokazov o prijaviteljevi odličnosti v skladu
z merili modela odličnosti (vključno z vsemi
podmerili), najmanj dvoletne podatke o sistematičnem spremljanju vsaj treh od štirih
navedenih rezultatov: zadovoljstva odjemalcev, zadovoljstva zaposlenih, rezultatih
vplivov na družbo in ključnih rezultatov delovanja v organizaciji,
c) ob prijavi prispevati sredstva v višini:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega in javnega sektorja 1.460
EUR,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi
iz zasebnega in javnega sektorja 830 EUR,
– podjetniki posamezniki in organizacije
z manj kot 20 zaposlenimi iz zasebnega in
javnega sektorja 205 EUR.
II. Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo
nabrežje 17, 1000 Ljubljana do dne 30. 9.
2009. Kot pravočasne se štejejo vse vloge,
ki so do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne dostavljene
v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu
urada.
III. Za pravilno označene se bodo štele
vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah,
na ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj

– priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost«.
IV. Za pravilno pripravljene se bodo štele
vloge, ki bodo pripravljene v skladu z določili
točke I. b) tega razpisa.
V. Vse organizacije bodo deležne obiska
na lokaciji. V kategoriji organizacij z več
kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega
sektorja bodo obiski na lokacijah potekali
v okviru do dveh delovnih dni, za ostale
v okviru enega delovnega dne.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v sprejemni pisarni Urada RS za meroslovje,
organa v sestavi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do
14. ure, oziroma na spletni strani http://www.
mirs.si in obsega informacije o prijavi, prijavnico (namero za sodelovanje) in brošuro
z merili modela odličnosti EFQM 2003. Za
velika podjetja se uporablja brošura z merili
»Model odličnosti EFQM 2003«, za majhna
in srednje velika podjetja »Model odličnosti EFQM 2003 – majhna in srednje velika
podjetja« in za organizacije iz javnega in
prostovoljnega sektorja »Model odličnosti
EFQM 2003 – javni in prostovoljni sektor«.
Cena posamezne brošure z merili modela
odličnosti EFQM 2003 znaša 30,79 EUR
(DDV vključen).
Informacije o razpisni dokumentaciji daje
Alenka Krebs po elektronski pošti: alenka.krebs@gov.si ali tel. 01/244-27-00, faks
01/244-27-14.
Datum in ura odpiranja vlog bosta objavljena na spletni strani Urada RS za meroslovje dne 30. 9. 2009.
Vlada Republike Slovenije
Odbor za priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost
Št. 430-17/2009
Ob-4199/09
Občina Sežana objavlja, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz
občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 22/08), določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 121/08) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08)
javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz
občinskega proračuna učencem,
dijakom in študentom v Občini Sežana
za leto 2009 (v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih
spodbud za učence, dijake in študente, ki
dosegajo dobre učne rezultate in izjemne
uspehe pri različnih izvenšolskih dejavnostih.
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev od zaključenega četrtega
razreda II. triade osnovne šole dalje in za
stimulacijo dijakov ter študentov pri:
– pridobivanju osnovne izobrazbe,
– pridobivanju dodatnih znanj na tečajih,
seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih
ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti),
– študiju v tujini (medštudijska izmenjava).
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so
učenci osnovne in glasbene šole, dijaki, va-
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jenci, dijaki srednje šole ter študentje (redni
in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so dosegli prav dober ali odličen šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga
obiskujejo,
– izkazujejo nadpovprečne rezultate na
področju izobraževanja, umetnosti ter športa in občina izraža po tovrstnem znanju svoj
interes,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne
opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika in samostojnega podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka te točke, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov
zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se
nakažejo na transakcijski račun prosilca.
4. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 11.566,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 21. dan od dneva objave.
7. Kraj kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak
delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana
– soba št. 10 in pisarni št. 69 pri Janji Kristančič, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
8. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in
na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati
mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o vpisu za šolsko leto
2008/09,
– spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih
izpitih za preteklo šolsko leto (2007/2008),
– potrdilo ali priznanje na področju dodatnih znanj na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in
drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja
(obštudijske dejavnosti) za preteklo šolsko
leto (2007/2008),
– izjavo o nezavajajočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku
opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev
denarnih spodbud iz občinskega proračuna
učencem, dijakom in študentom v Občini
Sežana za leto 2009«. Na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.

humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti,
D) društev, združenj in ostalih neprofitnih
organizacij (veteranske in druge stanovske
organizacije),
E) društev, združenj in drugih neprofitnih
organizacij na področju turizma,
F) neprofitnih, humanitarnih društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju duševnega zdravja.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež na območju Občine
Komen oziroma so organizacijske enote
območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Komen in so registrirani
člani prebivalci Občine Komen,
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki izvajajo programe na območju Občine
Komen.
Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji
najmanj leto dni,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti,
– občinski upravi Občine Komen vsaj
enkrat letno dostavljajo letne programe dela
oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih,
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen,
– za isti program/projekt ne kandidirajo
na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani
Občine Komen,
– imajo do Občine Komen poravnane
vse obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani
iz občinskega proračuna v preteklem letu.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D,
E ali F je treba vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2009« in
ji priložiti naslednje obvezne priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime
in priimek zakonitega zastopnika oziroma
odgovorne osebe, številko transakcijskega
računa, naziv banke, davčno številko (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Komen (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2009, v katerem mora biti opredeljena
višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev,
– fotokopijo Odločbe o registraciji,
– fotokopijo statuta.
Organizacijam, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložile v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Statuta in fotokopije
Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Komen na proračunskih postavkah:
– 180312 Sofinanciranje javnih kulturnih
programov po razpisu v višini 35.690 EUR,
– 180318 Pevski zbori v višini 4.460
EUR,
– 180320 Nakup instrumentov in opreme
za vadbene skupine v višini 10.000 EUR,

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine
Sežana do 11. ure zadnjega dne (21. dan).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošto v razpisnem roku ali ni
bila predložena na vložišču Občine Sežana
v razpisnem roku.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec
strinja z vsemi pogoji ter merili in kriteriji
razpisa.
10. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki
bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku
8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo
dopolnjena bo s sklepom zavržena. Vloge,
ki jih oddajo neupravičene osebe in prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled
vlog in jih ocenila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev denarnih spodbud, ki so
priloga Pravilnika o dodeljevanju denarnih
spodbud iz občinskega proračuna učencem,
dijakom in študentom v Občini Sežana, ter
podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 70
dneh po zaključku razpisa. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud
ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana
Št. 007-02/2009-5
Ob-4258/09
Občina Komen objavlja na podlagi 219.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07), 3. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni
list RS, št. 43/08 in 25/09), Letnega plana
športa (Uradni list RS, št. 36/09), Letnega
programa kulture (Uradni list RS, št. 36/09)
in Odloka o proračunu Občine Komen za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 36/09)
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju družbenih dejavnosti
in turizma v Občini Komen v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov naslednjih
izvajalcev:
A) izvajalcev Letnega programa za kulturo – društev, zavodov, zasebnih zavodov,
ustanov, posameznikov kot izvajalcev javnih
kulturnih projektov in drugih pravnih oseb
z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,
B) izvajalcev Letnega programa športa
– društev, javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa)
na področju športa,
C) društev, združenj, javnih zavodov in
drugih neprofitnih organizacij na področju
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– 180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu v višini 40.000 EUR,
– 200415 Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja socialnih dejavnosti v višini 7.560 EUR,
– 180417 Programi stanovskih organizacij, upokojenskih društev in drugih posebnih
skupin v višini 3.570 EUR,
– 140306 Sofinanciranje turističnih programov po razpisu v višini 10.600 EUR,
– 200102 Podpora programu Ponovno
vključevanje ljudi s težavami v duševnem
zdravju v višini 2.496 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino
sofinanciranja programov bodo na podlagi
priloženih dokumentov, pomena izvajanja
programov za občane Občine Komen, kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju družbenih dejavnosti in turizma
v Občini Komen ugotavljale in predlagale
strokovne komisije, ki jih bo v skladu z navedenim aktom imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju družbenih dejavnosti in turizma
v Občini Komen in točkovnikov oziroma
meril, določenih za posamezna področja
(A, B, C, D, E, F). Strokovne komisije bodo
pri vrednotenju vseh programov upoštevale tudi naslednje splošno merilo za izbor
in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:
Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo
programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni
projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini
Komen, so upravičeni do 10% pribitka na
točke, ki so jih dosegli pri vodilnemu projektu.
6.a. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa kulture
Programi izvajalcev letnega programa
kulture se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter
v skladu z določbami Letnega plana kulture
v Občini Komen za leto 2009, po naslednjih
kriterijih:
– sodelovanje ter organizacija koncertov,
predstav in prireditev,
– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti,
– nakup instrumentov in opreme.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa športa
Programi izvajalcev letnega programa
športa se bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in pogoji za izvajanje
letnega programa športa v Občini Komen,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– programi športne vzgoje otrok, mladine
in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter razvojne in strokovne naloge v športu.
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6.c. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje programov in
projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju
veteranskih in drugih stanovskih organizacij,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.d. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
Programi izvajalcev na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij se
bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki
so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.e. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju turizma
Programi izvajalcev na področju turizma
se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili
za vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga razpisne dokumentacije,
po naslednjih kriterijih:
– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
6.f. Vrednotenje programov izvajalcev na
področju duševnega zdravja
Programi izvajalcev na področju duševnega zdravja se bodo izbirali in vrednotili
v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti
ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne
dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno
vložena na prepisanih razpisnih obrazcih
z vsemi obveznimi prilogami. Predpisani
obvezni obrazci obsegajo prijavni obrazec
s podatki prijavitelja in prijavne obrazce za
prijavo programov. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.
komen.si/objave,
– v sprejemni pisarni Občine Komen,
v poslovnem času občinske uprave.
Popolna vloga mora biti oddana osebno
v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa
poslana po pošti obvezno priporočeno na
naslov: Občina Komen, Družbene dejavnosti, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem
roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih

dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka
prijave (A, B, C, D, E ali F),
– v spodnjem desnem kotu naslov občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne
komisije ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne
bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte,
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. Prijavitelje,
katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih
dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni po prejemu pisnega
poziva o dopolnitve vloge. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in
vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Vloga je pravočasna, če je oddana na
pošti 30. dan po objavi javnega razpisa
(upošteva se poštni žig) oziroma predložena
v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
9. Obveščanje o izidu razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
10. Način sofinanciranja
Na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev
bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št.
05/731-04-61, pri Soraji Balantič, v času
uradnih ur oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si.
Občina Komen
Št. 410-169/2009-12
Ob-4262/09
Na podlagi Odloka proračuna Občine Postojna za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 117/07 z dne 20. 12. 2007) ter Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08 z dne 23. 12. 2008),
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju
naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 z dne 15. 5.
2007 (spremembe in dopolnitve) Občina
Postojna objavlja
ponovitev javnega razpisa
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD
310 281- območje Majlonta v Občini
Postojna v letu 2009
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje sanacije obstoječega stavbnega fonda na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro
naselbinsko jedro EŠD 310 281- Majlonta
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v Občini Postojna v letu 2009 v skladu s 40.
členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za
del območja Občine Postojna (prečiščeno
besedilo) (Uradni list RS, št. 46/05) z namenom spodbujanja obnove kulturne dediščine
v starem mestnem jedru in razvoja mesta
Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in urejenega mesta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, predvsem za
prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo
objektov na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – območje Majlonta, v Občini
Postojna v letu 2009.
V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju naselbinske
dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281, bo Občina Postojna sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega
fonda v:
Območje Natančnejši opis (ulice)
Majlont
Vegova ulica
Tomšičeva ulica
Kot
Jurčičeva ulica
Ulica Luke Čeč
Ljubljanska 1
Jamska cesta – delno po
pogoji tega javnega razpisa
Območje Jamske ceste zajema le tiste
stanovanjske objekte, ki s fasado mejijo na
Tomšičevo ulico v Postojni.
III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev,
ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – območje Majlonta, in sicer
predvsem za prenovo fasad ter celovito prenovo objektov, znaša 12.000 EUR, ne glede
na višino stroškov izvedbe sanacij. Kolikor
bodo zaradi prevelikega zanimanja presežena razpoložljiva sredstva, se lahko na predlog Komisije za odpiranje vlog, prispelih na
javni razpis, višina subvencije zmanjša.
Na osnovi tega razpisa se v letu 2009 za
sanacijo obstoječega stavbnega fonda na
območju naselbinske dediščine Postojna –
Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 sofinancira največ do 50% ocenjene vrednosti
investicije prenove ene stavbe, brez DDV;
vendar ne več kot 4.000 EUR na eno stavbo
oziroma 6.000 EUR za stavbe upravičencev,
ki so najemniki občinskih stanovanj in ki
bodo v roku dveh let po pridobitvi sredstev
za prenovo stanovanjskega objekta stanovanje vrnili Občini Postojna. Predmet javnega razpisa niso že izvedene investicije.
Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo
od dneva izdaje upravnega akta oziroma
sklepa o odobritvi sredstev.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
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Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009.
Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem
letu 2009 in pri katerih bodo situacije oziroma računi za dokončno opravljena dela
izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2009.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, navedenem
v predmetu tega razpisa in so polnoletni
državljani Republike Slovenije.
Upravičenci (fizične in pravne osebe) so
do finančnih sredstev upravičeni le v primeru:
1. da s svojo vlogo na javni razpis dosežejo vsaj 40. točk glede na točkovnik in
merila iz VII. točke tega razpisa in
2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna
(predvsem barva fasade).
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del
s strani izvajalca del;
– izjavo o lastništvu oziroma solastništvu
stavbe;
– izjavo najemnikov v občinskih stanovanjih;
– podpisano izjavo solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VII. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih
kriterijih:
1. Celovita prenove stavbe
– prenova celotne fasade
– prenova celotne fasade in prenova celotnega objekta
(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali
izdelave fasade tudi zamenjava zunanjih oken in vrat in
zamenjava strešne kritine)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
2. Stavba je evidentirana kot
– enota kulturne dediščine po predpisih o varovanju kulturne
dediščine
– stavba je vpisana v zbirni register kulturne dediščine
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
3. Stavbe katerih obnovitvena dela so že pričeta
– obnovitvena dela stavbe so pričeta
– obnovitvena dela stavbe še niso pričeta
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
4. Obdobje zadnje prenove stavbe
– nad 20 let
– nad 10 let
– pod 10 let
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
5. Prenova stavbe (vsaj ene fasade) z namenom, da se
zmanjša poraba energije in ohranja toplota, in sicer:
– izvedba toplotne zaščite stavbe z debelino toplotne
izolacije vsaj 8 cm in normativno toplotno prevodnostjo
U max: 0,40 W/m2K
– vgradnja novih oken z normativno toplotno prevodnostjo
U max: 1,40 W/m2K
(Op. točke se med seboj seštevajo)
6. Upravičenec je najemnik občinskega stanovanja
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VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis
– fasade 2009-ponovitev«.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 15. 6. 2009.
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno informacijsko pisarno
(pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno do
15. 6. 2009, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2, vsak dan, v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine
Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2009, v kateri
se bodo določile medsebojne obveznosti in
pravice.
Upravičenec je dolžan predložiti Občini
Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2009.
Obvezna priloga zahtevka je projektno
tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor v kolikor veljavna
zakonodaja to predpisuje. Upravičenec je
dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih
določa Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del območja Občine Postojna
(prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št.
46/05) za predmetno območje.
X. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
XI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Karmen Berra
Gulje.
Občina Postojna
Ob-4266/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Odloka
o proračunu Občine Kočevje za leto 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(Uradni list, št. 11/09) Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
organizacij v Občini Kočevje
za leto 2009
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v letu
2009:
1. programi humanitarnih organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Kočevje,
2. programi namenjeni svetovanju,
pomoči ter samopomoči preprečevanja socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način sofinanciranja.
Programi pod točko 2.1. se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo
prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu
in kjer gre za različne oblike samopomoči,
v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in
odpravljanju socialne izključenosti, preprečevanja poslabšanja zdravstvenega stanja
ter krepitev zdravja, se na razpis prijavijo
na obrazcu H-1.
Izvajalci programov, ki se prijavijo na program pod točko 2.2. izpolnijo obrazec H-2,
izvajajo program, ki je na voljo praviloma
vsak dan, imajo redno zaposlenega delavca
s polnim delovnim časom. Izvajalec programa mora imeti status organizacije v javnem
interesu.
Program mora imeti cilje, ki so v skladu
s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb
uporabnikov – članstva oziroma so v interesu Občine Kočevje. Občina bo pri teh
programih preverila strokovno utemeljenost
programov, zato morajo prijavitelji izpolnjevati poleg splošnih še posebne pogoje.
Izvajalec mora imeti sedež ali poslovno
enoto na območju občine Kočevje.
3. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Kočevje v proračunu za leto 2009
zagotovljenih 16.700 EUR in sicer za naslednje programe:
program pod točko 2.1. – 12.700 EUR,
program pod točko 2.2. – 4.000 EUR.
4. Pogoji za prijavo na razpis:
Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis so:
– humanitarne organizacije, ki delujejo
v javnem interesu na področju socialnega
in zdravstvenega varstva in so registrirane
vsaj eno leto,
– so za opravljanje dejavnosti registrirane v RS in izvajajo programe za socialno
in zdravstveno ogrožene posameznike na
območju občine Kočevje,
– v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
razpisa,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa –
imajo izdelano finančno konstrukcijo za leto
2009.
Izvajalci programov, ki se prijavljajo na
obrazcu H-2 morajo poleg splošnih kriterijev
izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– program je posameznemu uporabniku
na voljo vsak dan vsaj 8 ur dnevno,

– program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna
zaposlitev enega delavca (priloga pogodba
o zaposlitvi),
– izvajalec predloži letno vsebinsko in
finančno poročilo za leto 2009.
4. Zainteresirani prijavitelji lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja samo za
en program in sicer na obrazcu H-1 ali na
obrazcu H-2. Prijava na obeh obrazcih hkrati ni mogoča.
Prijavitelji ne morejo kandidirati za sredstva za sofinanciranje humanitarne dejavnosti za leto 2009, če so že prejeli sredstva iz
proračuna 2009 za svojo dejavnost.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg in kvaliteta predloženega programa,
– delovanje organizacije,
– članstvo,
– finančna konstrukcija.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili
za sofinanciranje humanitarnih organizacij
v Občini Kočevje za leto 2009.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
na obrazcu »Prijava na javni razpis humanitarnih organizacij v letu 2009«. Popolna
prijava vsebuje naslednje elemente:
– izpolnjena prijava na razpis na obrazcu
H-1 ali H-2,
– odločba ali sklep Upravne enote o registraciji oziroma izjava, da so registrirani
kot društvo,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS oziroma izjavo, da so
razvrščeni po dejavnosti SURS,
– statut društva,
– za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu
H-2 – pogodba o zaposlitvi.
8. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 30 dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Občina
Kočevje, Oddelek za upravne in družbene
dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnice morajo biti označene z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
programov humanitarnih organizacij v Občini Kočevje v letu 2009«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem. Iz postopka ocenjevanja bodo
izločene prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.
9. Obravnava prijav
Pravočasno prispele in popolne prijave
bo strokovna komisija ovrednotila na podlagi
meril za sofinanciranje programov. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija predlagatelje pozvala, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v navedenem roku ne bo dopolnil bodo
s sklepom zavržene.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo pisno obveščeni o izidu
razpisa v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
11. Kraj in čas, kjer zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno do-
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kumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni pisarni Občine Kočevje, Ljubljanska c.
26, 1330 Kočevje (pritličje levo), vsak dan
v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Kočevje www:obcinakocevje.si lahko
pa jo prejmejo po elektronski pošti. Zahtevek se pošlje na naslov: zdravstvo-s.skrbstvo@obc-kocevje.si.
Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
01/893-82-40.
Občina Kočevje

7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Prijavitelji morajo izjave predložiti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo
predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki
ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo
po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– kadri,
– tehnične zmogljivosti,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del.
8. Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti
odločbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Velenje www.
velenje.si.
Mestna občina Velenje

Ob-4268/09
Javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanje in obnavljanje občinskih
javnih cest, vzdrževanje prometnih
površin, objektov in naprav na, ob
ali nad vozišči državnih cest, ki so
namenjene urejanju prometne ureditve
oziroma varnemu odvijanju prometa
skozi naselja ter odvoz in hrambo
nepravilno parkiranih in zapuščenih
vozil (v nadaljevanju: koncesija za
vzdrževanje cest).
Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje.
Predmet koncesije: predmet koncesije je
opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest in
izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb
vzdrževanja prometnih površin, objektov in
naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest,
ki so namenjene odvijanju prometa skozi
naselja ter odvoza in hrambe nepravilno
parkiranih in zapuščenih vozil na območju
Mestne občine Velenje.
Cilji, ki jih zasleduje koncedent
1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (15 let) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu z zakonom in odlokom občine.
2. Koncesionar bo moral z lastnimi
sredstvi obnoviti ceste (asfaltirati okoli
18.000 m makadamskih vozišč, preplastiti
okoli 17.500 m asfaltnih vozišč in sanirati
okoli 31.000 m poškodovanih cest).
3. Koncesionar bo moral izvesti geodetsko odmero cest v dolžini okoli 90.000m.
4. Koncesionar bo moral zagotoviti odvoz in hrambo zapuščenih vozil na območju
Mestne občine Velenje, vključno z zagotovitvijo varovanega prostora.
Pravne podlage:
Zakon o javno zasebnem partnerstvu
/ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06);
Zakon o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP);
Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni
list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 –
ZLDUVCP);
Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08);
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za
izvajanje lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanje občinskih javnih cest in vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki
so namenjene urejanju prometne ureditve
oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselja ter odvoz in hrambo nepravilno parkiranih vozil (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 06/2009);

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja javnih cest ter drugih
prometnih površin v Mestni občini Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
06/2009);
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter vzdrževanju drugih prometnih
površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 06/2009);
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/2008).
1. Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih
predpisane razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo
biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma
priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka.
2. Pogoji za pravilnost vloge
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge,
ki bodo pravočasne in popolne.
Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene
v razpisu.
Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
3. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Gašper
Koprivnikar, na tel. 03/896-15-70, ter preko
elektronske pošte gasper.koprivnikar@velenje.si
4. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »Dopolnila« objavljena na spletni strani Mestna občina Velenje www.velenje.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo vloge.
5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici
na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje. Na prednji strani ovojnice
morajo biti navedeno: Ne odpiraj - Prijava
na javni razpis »Koncesija za vzdrževanje
cest.«
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
30. 6. 2009 do 12. ure.
6. Rok trajanja koncesije: koncesijska
pogodba se sklene za določen čas in sicer
za dobo 15 let. Koncesija se lahko podaljša,
v skladu z veljavnimi predpisi.
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Ob-4307/09
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Radeče za leto 2009 (Uradni list RS, št.
124/08) in Pravilnika o kriterijih in merilih za
sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) objavlja
Občina Radeče
razpis
za sofinanciranje programov
na področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti
s strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
razpisa, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme
izvajalcev programa.
Izvajalci programov in projektov so lahko
organizacije, društva, združenja in zveze,
ki so registrirane za izvajanje socialnih in
humanitarnih dejavnosti in na tem področju
tudi delujejo.
Višina razpisanih sredstev: orientacijska
vrednost razpisanih proračunskih sredstev
za leto 2009, je 5.000,00 EUR.
Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo na njenem območju ali delujejo izven območja Občine Radeče in imajo
program sestavljen tako, da vključuje tudi
občane Občine Radeče;
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom
o društvih (za društva);
– da so registrirani in najmanj eno leto
aktivno delujejo na socialnem in humanitarnem področju;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasnih deskah in na spletni strani
Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do
odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se
pogoji in merila tega razpisa ne smejo spreminjati.
Obrazci za prijavo na razpis so v času
razpisa na voljo v vložišču Občine Radeče
ter na spletni strani www.radece.si.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih
in jim predložiti vsa dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.
Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 22. 6. 2009, do 14.30 v vložišču
Občine Radeče ali tega dne s priporočeno
pošto.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega razpisa, in sicer za vsak
program na svojem obrazcu.
Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Pristojna strokovna služba občinske
uprave lahko pozove posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh po
odpiranju vlog.
Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skladu z merili in kriteriji in pripravi
predlog sofinanciranja, na podlagi katerega
pristojna strokovna služba občinske uprave
izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo
županu občine v roku osmih dni od prejema
sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh
od prejema pritožbe. Županova odločitev je
dokončna.
Župan z izbranimi izvajalci programov
sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov.
Občina Radeče
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Javne dražbe
Št. 478-39/2009
Ob-4261/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
1) 2-sobno stanovanje št. 5, v izmeri
62,40 m2 v pritličju na naslovu Sveti Jurij
12c, Rogašovci, parc. št. 678/7, ZKV 394
k.o. Sveti Jurij – prazno.
2) 2-sobno stanovanje št. 9, v izmeri
67,43 m2 v pritličju na naslovu Sveti Jurij
12c, Rogašovci, parc. št. 678/7, ZKV 394,
k.o. Sveti Jurij – prazno.
3) 2,5-sobno stanovanje št. 3, v izmeri
82,69 m2 v pritličju na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci, ZKV 406/6, k.o. Gornji
Petrovci – prazno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
1. za stanovanje št. 5, na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci: 32.200,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €.
2. za stanovanje št. 9, na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci: 36.300,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €.
3. za stanovanje št. 3, na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci: 42.500,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €.
Draži se vsako stanovanje posebej.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 23. 6. 2009 ob 8.30 na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za
javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 19. 6.
2009 do 12. ure plačati varščino v višini:

1. za stanovanje št. 5, na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci: 3.220,00 €
2. za stanovanje št. 9, na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci: 3.630,00 €
3. za stanovanje št. 3, na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci: 4.250,00 €
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklice, in sicer:
a) za stanovanje pod 1.: 28
17116-299000-399035,
b) za stanovanje pod 2.: 28
17116-299009-399036,
c) za stanovanje pod 3.: 28
17116-299009-399037.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem
dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– stanovanji pod 1 in 2 sta zemljiško
knjižno in etažno neurejeni (etažna lastnina
na stavbi je vzpostavljena, vendar ne za
predmetni stanovanji);
– stanovanje pod 3 je zemljiškoknjižno
urejeno;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-53/2007
Ob-4263/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
ter na podlagi Programa prodaje stvarnega
premoženja države

javno dražbo
za prodajo kompleksa nepremičnin
prečrpališče goriva Stara vas v Krškem
1. Predmet prodaje:
Kompleks nepremičnin prečrpališče goriva Stara vas v Krškem, ki predstavlja parc.
št. 52 – zelenica v izmeri 753 m2, parc. št.
54/2 – zelenica v izmeri 5.527 m2, parc. št.
54/4 – sadovnjak v izmeri 784 m2, parc. št.
54/5 – sadovnjak v izmeri 835 m2, parc. št.
160/2 – zelenica v izmeri 349 m2, parc. št.
160/3 – zelenica v izmeri 18.306 m2, poslovna stavba v izmeri 133 m2, poslovna
stavba v izmeri 66 m2, poslovna stavba v izmeri 40 m2, poslovna stavba v izmeri 37 m2,
funkcionalni objekt v izmeri 10 m2 in parc. št.
54/3 – plantažni sadovnjak v izmeri 433 m2,
vpisan v zk. vl. št. 568, k.o. Stara vas. Predmet prodaje je celoten kompleks nepremičnin s pripadajočimi objekti ter konstrukcijami (bazeni za vodo, cisterne, tiri …) brez
strojne in elektro opreme, ki jo je mogoče
demontirati (črpalke, ventili, manometri …).
Lastnika: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve, v deležu 79/100 in Termoelektrarna Brestanica
d.o.o., v deležu do 21/100.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje, v celoti.
2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja:
Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 1.029.000,00 €.
Najnižji znesek zvišanja je 500 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
računa, ki ga izstavi prodajalec po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnin.
5. Kavcija
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve)
Sklicna
številka:
28 17116-2990008-399079
Vplačilo varščine: do 19. 6. 2009, do
12. ure.
Kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne
nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh nepremičnin skupaj,
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– del zemljišča (parc. št. 54/4 ter del
parc. št. 160/2 in 160/3) predstavlja kmetijsko zemljišče, zato bo po izvedeni javni dražbi speljan še postopek po Zakonu
o kmetijskih zemljiščih,
– v primeru, da se v postopku prodaje
zemljišča po Zakonu o kmetijskih zemljiščih
zemljišče ne bo prodalo tretji osebi, je uspeli
dražitelj dolžan v roku 15 dni po izvedenem
postopku skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo,
– parc. št. 160/3 k.o. Stara vas je obremenjena s služnostno pravico izgradnje kablovoda 20 kV in optične povezave v korist
Elektro Celje d.d. ter parc. št. 52, 160/2 in
160/3, vse k.o. Stara vas, so obremenjene
s služnostno pravico v korist Elektra Celje
d.d., ki daje upravičencu za dobo 30 let pravico opravljanja del, potrebnih za delovanje
kablovoda,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec,
– prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV,
– Vlada RS ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer so dražitelji upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za
prevzem dokumentacije.
7. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z Janezom Klavžarjem, Policijska uprava Krško, ob delavnikih
od 7. do 14. ure, tel. 07/492-93-01.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 23. 6. 2009, ob 10.
uri, v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ul. 4 (medetaža), Ljubljana.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-116/2009-1
Ob-4336/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla:
Prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 105,16 m2 v stanovanjski
stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije
7, stoječa na parc. št. 963/4, zk podvložek
843/5, id. št. 4.E, k.o. Rimske Toplice (1039),
letnik 1978, (tablica Mors 20882).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 12. do 13. ure,
– 16. 6. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 86.300,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12
v II. nad., v izmeri 81,19 m2 v stanovanjski
stavbi v Celju, Veselova ul. 8, stoječa na
parc. št. 225/1, zk podvložku 2402/13 z id.
št. 12.E, k.o. Celje (1077), letnik 1954, (tablica Mors 26855).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 10. do 11. ure,
– 16. 6. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 76.300,00 EUR.
3. Garsonjera (prazna), št. 13 v III. nad.,
v izmeri 14,46 m2 v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Osenjakova ul. 12, stoječa
na parc. št. 1601 in 1605, zk podvložku
2151/13 z id. št. 13.E, k.o. Slape (1772),
letnik 1988, (tablica Mors 24759).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 12. do 13. ure,
– 16. 6. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 57.300,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 37
na terasi, v izmeri 31,96 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi na naslovu Fabianijeva 29,
Ljubljana stoječa na parc. št. 1694, zk podvložku 2889/39, id. št. 213.E, k.o. Bežigrad
(2636), letnik 1955, (tablica Mors 22998).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 12. do 13. ure,
– 16. 6. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 61.300,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1
v PR, v izmeri 55 m2 v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 15, stoječe
na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o. Postojna,
letnik 1961, (tablica Mors 25763) ident. št.
2490/200/1.
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 11. do 12. ure,
– 18. 6. 2009 od 9. do 10. ure.
b)Izklicna cena: 62.000,00 EUR.
6. Trisobno stanovanje (prazno), št. 16
v III. nad, v izmeri 72,45 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje
24, podvložek 3342/16, ident. št. 16.E, k.o
Postojna letnik 1963, (tablica Mors 20595).
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 11. do 12. ure,
– 18. 6. 2009 od 9. do 10. ure.
b)Izklicna cena: 80.000,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5
v II. nad, v izmeri 67,94 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kraigherjeva ulica
10, stoječe na parc. št. 3163, zkv 1632, k.o
Postojna letnik 1959, (tablica Mors 25565),
ident. št. 2490/308.
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 12.30 do 13.30,
– 18. 6. 2009 od 10.30 do 11.30.
b) Izklicna cena: 71.000,00 EUR.

8. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10
v I. nad., v izmeri 45,67 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Križah, Hladnikova ul. 18,
stoječa na parc. št. 570/3, zkv 383, k.o. Križe (id št. 2147-400-4), letnik 1948, (tablica
Mors 25969).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 12. do 13. ure,
– 16. 6. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 50.000,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2
v PR., v izmeri 88,06 m2 v stanovanjski
stavbi v Črnomlju, Grajska cesta 9, stoječa na parc. št. 1157/34, zkv 1629, k.o.
Loka (1541-23-), letnik 1950, (tablica Mors
27823).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 12. do 13. ure,
– 16. 6. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 57.000,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5 v II. nad., v izmeri 72,93 s kletjo 2x v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Ul. 21. okt. 2a,
podvložek 2186/11, ident. št. 5E, k.o. Črnomelj, (1535) letnik 1961, (tablica Mors
27764).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 12. do 13. ure,
– 16. 6. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 51.000,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1,
PR, v izmeri 68,43 m2 v stanovanjski stavbi
v Ajdovščini, Cesta IV. Prekomorske brigade 8, stoječe na parc. št. 874, zkv 454, k.o.
Ajdovščina, ident. št. 2392/101/, letnik 1960,
(tablica Mors 25253).
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 10. do 11. ure,
– 18. 6. 2009 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 65.300,00 EUR.
12. Enosobno stanovanje (prazno), št.
6, II. nad., v izmeri 45,17 m2 v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Goriška cesta 15,
stoječe na parc. št. 1037, zkv 454, k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392/157/6, letnik 1963,
(tablica Mors 25295).
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 11.15 do 12.15,
– 18. 6. 2009 od 11.15 do 12.15.
b) Izklicna cena: 54.300,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5, II. nad., v izmeri 71,43 m2 v stanovanjski
stavbi v Ajdovščini, Na Livadi 2, stoječe na
parc. št. 1063, zkv 1629 (podvložek), k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392/451/5, letnik 1933,
(tablica Mors 25275).
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 12.30 do 13.30,
– 18. 6. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 66.500,00 EUR.
14. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 8,
PR, v izmeri 40,09 m2 v stanovanjski stavbi
v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S, zkv 337, k.o. Podgrad,
ident. št. 2579/272/…., letnik 1948, (tablica
Mors 24837).
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 13.30 do 14.30,
– 18. 6. 2009 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 24.300,00 EUR.
15. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
9, I. nad., v izmeri 58,88 m2 v stanovanjski
stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103,
stoječi na parc. št. 108.S, zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948,
(tablica Mors 24829).
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 13.30 do 14.30,
– 18. 6. 2009 od 11.30 do 12.30.
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b) Izklicna cena: 35.400,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
10, I. nad., v izmeri 43,43 m2 v stanovanjski
stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103,
stoječi na parc. št. 108.S, zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948,
(tablica Mors 24839).
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 13.30 do 14.30,
– 18. 6. 2009 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 25.400,00 EUR.
17. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
12, II. nad., v izmeri 40,52 m2 v stanovanjski
stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103,
stoječi na parc. št. 108.S, zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948,
(tablica Mors 24830).
a) Ogled stanovanja:
– 17. 6. 2009 od 13.30 do 14.30,
– 18. 6. 2009 od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 24.500,00 EUR.
18. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 13
v III. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 62,71 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24a, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-924- (tablica Mors 25032).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 16. 6. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 56.000,00 EUR.
19. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 19
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 64,46 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24a, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-924 - (tablica Mors 25038).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 16. 6. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 60.200,00 EUR.
20. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11
v II. nad. s kletjo, skupaj, v izmeri 63,55 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-926 - (tablica Mors 24994).
a. Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 16. 6. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 59.200,00 EUR.
21. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
15 v III. nad. s kletjo, skupaj v izmeri v izmeri 63,64 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski
Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc.
št. 432/2, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik
1978, ident. št. 2525-926 - (tablica Mors
24998).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 11.30 do 12.30,
16. 6. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 59.200,00 EUR.
22. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17
v IV. nad s kletjo, skupaj v izmeri 64,97 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-926 - (tablica Mors 25000).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 16. 6. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 58.200,00 EUR.
23. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 18
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 72,92 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-926 - (tablica Mors 25001).
a) Ogled stanovanja:

– 15. 6. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 16. 6. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 65.000,00 EUR.
24. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 20
v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 76,46 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
ident. št. 2525-926 - (tablica Mors 25003).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 16. 6. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 72.000,00 EUR.
25. Petsobno stanovanje (prazno), št. 5
v II. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 141,27 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na parc. št. 1867, zkv
420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1924, ident.
št. 2525-868-13 - (tablica Mors 24916).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 11.30 do 12.30,
– 16. 6. 2009 od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 55.500,00 EUR.
26. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 3
v I. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 163,49 m2
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva c.1, stoječe na parc. št. 3144,
zkv 470, k.o. Trnovo, letnik 1925, ident. št.
2524-1325 - (tablica Mors 24941).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 13. do 14. ure,
– 16. 6. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 62.700,00 EUR.
27. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2,
PR, v izmeri 75,98 m2 v stanovanjski stavbi
v Ilirski Bistrici, Tavčarjeva 11, stoječe na
parc. št. 1741, zkv 743, k.o. Ilirska Bistrica,
ident. št. 2490/2/4, letnik 1959, (tablica Mors
24852).
a) Ogled stanovanja:
– 15. 6. 2009 od 13. do 14. ure,
– 16. 6. 2009 od 11. do 12. ure.
b. Izklicna cena: 47.500,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
Oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja
v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel.
01/471-22-13 od 8. 6. 2009 do 20. 6. 2009
med 8. do 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo
moral na lastne stroške prevzeti kupec sam.
Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 400,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
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5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-56000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-56000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti, ki bodo do 22. 6. 2009, do 12. ure na
naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj,
javna dražba 22. 6. 2009« s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne
osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
v kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.
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9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe:
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 22. 6. 2009, ob 14.
uri v prostorih Ministrstva za obrambo, na
naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 74/09
Ob-4294/09
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), 40. člena Splošnih pogojev
poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009, uradno prečiščeno
besedilo – UPB 1) in skladno s programom
prodaje nepremičnin v letu 2009, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor (JMSS Maribor) bo izvršil prodajo
naslednjih starejših objektov in stanovanj
v Mariboru po naslednjih izklicnih cenah:

Št.
stanovanja

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto gradnje

Površina
(bruto)
m2

Izklicna
cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne cene

5

1S

1.

1956

41,91

37.700,00

3.770,00

(prodaja 1/2 stanovanja)

7

1S

podstr.

1897

31,97

11.200,00

1.120,00

CESTA XIV. DIVIZIJE 33

3

2S

P

1900

44,45

15.600,00

1.560,00

(prodaja 1/2 stanovanjske
hiše)

/

1S

P

1906

48,10

41.400,00

4.140,00

5.

EINSPIELERJEVA ULICA 32

2

1S

kletno

1888

36,61

23.800,00

2.380,00

6.

GORKEGA ULICA 51

4

2S

P

1903

67,08

60.400,00

6.040,00

7.

GORKEGA ULICA 55

3

3S

1.

1880

81,81

73.600,00

7.360,00

8.

GOSPOSKA ULICA 11

3

garson.

1.

1897

24,40

15.900,00

1.590,00

9.

GROHARJEVA ULICA 9

16

2S

2.

1965

43,74

39.400,00

3.940,00

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

Naslov
BETNAVSKA CESTA 110
CANKARJEVA ULICA 13

CESTA XIV. DIVIZIJE 88
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Št.
stanovanja

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto gradnje

Površina
(bruto)
m2

Izklicna
cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne cene

IZTOKOVA ULICA 23

1

1S

kletno

1939

54,20

27.100,00

2.710,00

11.

KAMNIŠKA ULICA 2

8

garson.

podstr.

1905

28,67

28.700,00

2.870,00

12.

KOČEVARJEVA ULICA 6

13

garson.

1.

1961

24,05

21.600,00

2.160,00

13.

KOROŠKA CESTA 50

13

2S

1.

1892

45,44

27.300,00

2.730,00

14.

KOSESKEGA ULICA 28

3

garson.

P

1906

24,84

9.900,00

990,00

15.

MELJSKA CESTA 85

1

1S

P

1902

54,36

24.500,00

2.450,00

16.

MIKLOŠIČEVA ULICA 6

4

1S

1.

1835

47,29

33.100,00

3.310,00

17.

PIPUŠEVA ULICA 2A

3

garson.

P

1800

23,35

10.500,00

1.050,00

18.

POHORSKA ULICA 14

4

1S

mansar.

1937

32,45

16.200,00

1.620,00

19.

ŠENTILJSKA CESTA 23

1

1S

kletno

1904

32,63

13.100,00

1.310,00

Zap.
št.

Naslov

10.

1./

* Nepremičnina pod zap. št. 2 – predmet prodaje je solastniški delež stanovanja v višini 1/2 od celote
* Nepremičnina pod zap. št. 4 – predmet prodaje je solastniški delež stanovanjske hiše v višini 1/2 od celote
II. Znesek višanja:
Znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00 EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku
dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec)
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa.
IV. Način in rok plačila kupnine
Kupnino je potrebno plačati v roku 8 dni
od sklenjene pogodbe na TRR Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu
za javna plačila v Slovenski Bistrici.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih razstavnega salona
v pritličju objekta, na naslovu Grajska ulica 7
v Mariboru, dne 23. 6. 2009 ob 12. uri.
VI. Višina kavcije:
Dražitelji morajo do vključno 19. 6. 2009
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št. 01270-6950971157
z navedbo »plačilo kavcije za nepremičnino
pod št. _«.
Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna.
VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8
dni od dneva dražbe.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec

ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 11. ure do najkasneje 11.30, osebno
oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo
banke) za primer vračila kavcije;
2. 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;
3. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
4. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
5. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
6. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
7. 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.
Po oddaji zgoraj navedenih dokumentov, pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati
prostora, kjer se odvija javna dražba oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo
več vrniti.
IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.

– Pri nepremičninah pod zaporedno št.
2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18 in 19 ni
vzpostavljena etažna lastnina.
– Pri nepremičnini pod zaporedno št. 13
je del talne nosilne konstrukcije statično nestabilen.
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari, z izjemo stanovanja pod zaporedno
št. 4, ki je zasedeno.
– Kupec je dolžan plačati davek na
promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške
vpisa prodane nepremičnine v zemljiško
knjigo.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Etažni lastniki v večstanovanjski hiši
pod zaporednimi št. 2, 3, 4, 5, 10 in 14 imajo
v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02,
18/07) pri odkupu stanovanja predkupno
pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508.
člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo
– UPB 1) uveljavljali v 30 dneh po prejemu
pisnega obvestila JMSS Maribor o višini izdražene cene.
X. Ogled
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne 9. 6. 2009, pod zap. št. 1:
9.00-10.00, št. 3: 10.15-11.15, št. 4:
11.30-12.30, št. 14: 12.45-13.45, št. 18:
14.00-15.00;
– dne 10. 6. 2009, pod zap. št. 8:
9.00-10.00, št. 11: 10.15-11.15, št. 12:
11.30-12.30, št. 13: 12.45-13.45; št. 16:
14.00-15.00, št. 17: 15.15-16.15;
– dne 11. 6. 2009, pod zap. št. 2:
9.00-10.00, št. 5: 10.15-11.15, št. 15:
11.30-12.30, št. 19: 12.45-13.45;
– dne 12. 6. 2009, pod zap. št. 6:
8.30-09.30, št. 7: 9.45-10.45, št. 9:
11.00-12.00, št. 10: 12.15-13.15.
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 02/250-63-10.
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Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor, www.jmssmb.si.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Ob-4205/09
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 in izklicna
cena:
1. 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.
Izklicna cena znaša 106.250,00 EUR.
2. 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.
Izklicna cena znaša 85.000,00 EUR.
3. Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
710 njiva 918 m2, funkcionalni objekt 5 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.
Izklicna cena znaša 43.150,00 EUR.
4. Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 252/1 travnik 1541 m2, k.o. Javorniški
Rovt. Podrobnejša namenska raba zemljišča ni opredeljena.
Izklicna cena znaša 13.090,00 EUR.
5. Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 254/2 njiva 124 m2, k.o. Javorniški Rovt.
Podrobnejša namenska raba zemljišča ni
opredeljena.
Izklicna cena znaša 1.360,00 EUR.
Stanovanja na Jesenicah:
6. Stanovanje št. 5, ki leži v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Savska cesta 4, Slovenski Javornik, Jesenice, v izmeri
51,81 m2. Stanovanje je vpisano v zemljiški
knjigi pri Okrajnem sodišču na Jesenicah,
v vložku št. 2324/5, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazno
oseb.
Izklicna cena znaša 30.600,00 EUR.
7. Stanovanje št. 63, ki leži v 7. etaži stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta
revolucije 8, Jesenice, v izmeri 53,87 m2.
Stanovanje je vpisano v zemljiški knjigi pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, v vložku
št. 2214/63, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazno
oseb.
Izklicna cena znaša 34.000,00 EUR.
8. Stanovanje v mansardi stanovanjske
stavbe, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 14,
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Jesenice, v izmeri 18,44 m2. Stanovanje ni
vpisano v zemljiško knjigo. Na stanovanju
obstaja predkupna pravica po 124. členu
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02).
Stanovanje je prosto bremen in prazno
oseb.
Izklicna cena znaša 5.500,00 EUR.
Stanovanja v Trbovljah:
9. Stanovanje št. 6S, ki leži v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Vodenska cesta 47, 1420 Trbovlje, v izmeri
31,82 m2. Večstanovanjski objekt stoji na
parc. št. 823/39, k.o. Trbovlje. Stanovanje
ni vpisano v zemljiško knjigo.
Stanovanje je prosto bremen in prazno
oseb.
Izklicna cena znaša 18.200,00 EUR.
10. Stanovanje št. 12, ki leži v 2. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Vodenska cesta 47, 1420 Trbovlje, v izmeri
29,76 m2. Večstanovanjski objekt stoji na
parc. št. 823/39, k. o. Trbovlje. Stanovanje
ni vpisano v zemljiško knjigo.
Stanovanje je prosto bremen in prazno
oseb.
Izklicna cena znaša 17.100,00 EUR.
11. Stanovanje št. 3, ki leži v pritličju
stanovanjske stavbe, na naslovu Vodenska
cesta 9, 1420 Trbovlje, v izmeri 44,20 m2.
Večstanovanjski objekt stoji na parc. št.
302.s, k. o. Trbovlje. Stanovanje ni vpisano
v zemljiško knjigo.
Stanovanje je prosto bremen in prazno
oseb.
Izklicna cena znaša 6.600,00 EUR.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je
urejeno, z izjemo stanovanja pod zap. št. 8.
na Jesenicah in stanovanj v Trbovljah, zap.
št. 9., 10. in 11., pri katerih zemljiškoknjižno
stanje ni urejeno.
Ogled nepremičnin:
1. Za nepremičnine pod zap. št. 1.–5.
bo ogled dne 16. 6. 2009 po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo: Emil Ažman,
tel. 041/651-734.
2. Za stanovanja na Jesenicah bo ogled
dne 16. 6. 2009 na kraju samem, in sicer za
stanovanje: pod zap. št. 6. od 9. do 9.30 (g.
Pernuš), pod zap. št. 7. od 10. do 10.30 (g.
Pernuš) in za stanovanje pod zap. št. 8. od
11. do 11.30 (g. Pernuš).
3. Za stanovanja v Trbovljah bo ogled dne
17. 6. 2009 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: g. Ajkunić, tel. 041/667-548.
II. Način poteka javne dražbe:
1. Javna dražba za nepremičnine pod
zap. št. 1.–8. bo: dne 24. 6. 2009 ob 10. uri,
v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko
podjetje d. o. o., na naslovu: Industrijska
ulica 2a na Jesenicah.
2. Javna dražba za stanovanja v Trbovljah pod zap. št. 9.–11. bo dne 23. 6. 2009
ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe
Naše okolje d.o.o., na naslovu: Kešetovo
4, Trbovlje.
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 1.–2. je po
5.000,00 EUR, za nepremičnine pod zaporedno 3.–11. je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje eno uro
pred začetkom javne dražbe osebno ali po
pooblaščencu 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:
02470-0018512574, sklic: 12 in dodatno vpišite še številko nepremičnine z zaporedno
št. od 1. do 11. za katero vplačujete kavcijo.
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 oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko,
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k javni 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 in je med njimi predkupni upravičenec
iz 124. člena Stvarnopravnega zakonika, je
nepremičnina prodana predkupnemu upravičencu, ki uveljavlja predkupno pravico.
4. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno in med njimi ni
predkupnega upravičenca, nepremičnina ni
prodana, če eden ne zviša svoje ponudbe.
5. V primeru, da sta dva ali več predkupnih upravičencev, ki ponudijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden
od predkupnih upravičencev ne zviša svoje
ponudbe.
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6. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
8. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno.
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 stanovanja ter 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 d.o.o.
Ravne na Koroškem

9. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46
v delovnih dneh od 8. 6. 2009 do 26. 6. 2009
od 10. do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica

Št. 430-1/2009
Ob-4206/09
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine
Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa
21. seje Občinskega sveta Občine Radovljica
z dne 1. 4. 2009 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje: prodaja stavbnega
zemljišča, parc. št. 843/1, travnik, v izmeri
6402 m2, ležeči v poslovni coni LIP v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji.

3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča
znaša: 12,00 €/m2 brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v dveh obroki, in sicer prvi obrok v 8 dneh od podpisa
prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh
po notarski overitvi aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v ponedeljek
29. junija 2009, ob 13. uri v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 26. 5.
2009 do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega po
nudnika.
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Št. 478-104/2009
Ob-4207/09
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 (v nadaljevanju: Zakon),
drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka 18. člena in 38. člen Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 (v nadaljevanju:
Uredba), Sklepa o 2. spremembi in dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje
ob Savi z dne 15. 5. 2009 kot sestavnega
dela proračuna Občine Zagorje ob Savi za
leto 2009, ki ga je sprejel občinski svet dne
18. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 122/08) in
Posamičnega programa ravnanja s stvarnim
premoženjem občine št. 478-104/2009, ki
ga je sprejel župan dne 25. 5. 2009, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe je sledeča nepremičnina:
1. stavba parc. št. 387/2 stavba, v izmeri
96 m2, dvorišče, v izmeri 92 m2, vpisana v vl.
št. 174 k.o. Hrastnik pri Trojanah, na naslovu Šentgotard 8, 1222 Trojane, za izklicno
ceno 14.600,00 EUR.
V izklicno ceno ni vključen davek, niti
ostali stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe v Zemljiški knjigi. Davek in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec.
III. Zemljiškoknjižni lastnik zgoraj navedene nepremičnine je Občina Zagorje ob
Savi.
Nepremičnina je prosta oseb in stvari,
stvarne ali obligacijske pravice na nepremičnini v korist tretjih oseb ne obstajajo.
IV. Nepremičnina, opredeljene v I. točki
te objave, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v petek, dne 19. 6. 2009 ob 8. uri v sejni sobi
Občine Zagorje ob Savi.
V. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah na območju Republike
Slovenije.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– originalno potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko lastnega računa za primer vračila
varščine (kot originalno potrdilo šteje originalna potrjena položnica ali s strani banke
potrjen izpis o uspešno izvedenem plačilu
preko spleta),
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih
oseb (velja le za pravne osebe in s.p.),
– fotokopijo veljavne osebne izkaznice
oziroma drug identifikacijski dokument in telefonsko številko (velja le za fizične osebe),
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– davčno številko oziroma ID številko
za DDV,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno srede,
dne 17. 6. 2009 plačati varščino v višini 10%
izklicne cene nepremičnine, torej 1.460,00
EUR.
Varščino je potrebno nakazati na račun
proračuna občine št. 01342-0100018358,
z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«.
Dražitelj se mora izkazati s potrjenim potrdilom o pravočasnem plačilu ustreznega
zneska varščine.
Plačana varščina se bo kupcu vračunala
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena
v osmih dneh po končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremičnine
mora biti sklenjena najpozneje v roku 15
dni po zaključku dražbe. Če uspeli dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu
prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če uspeli dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
prodajalec zadrži njegovo varščino.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati na račun Občine Zagorje ob
Savi v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma prejema računa, pri čemer se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec
preostanka kupnine ne plača v pogodbeno
dogovorjenem roku, se sklenjena pogodba
lahko razdre, prodajalec pa zadrži plačano
varščino.
Ustrezni davek, stroški notarja, stroški
vpisa v zemljiško knjigo in drugi morebitni stroški za izvedbo pogodbe, bremenijo
kupca.
Overitev pogodbe, izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi
s prodano nepremičnino.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija za vodenje in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
17. 6. 2009 plačal zahtevani znesek varščine in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 400,00 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki izpolnjuje
pogoje in ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
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snik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07),
13. s prijavo sodelovanja na javni dražbi
oziroma s plačilom varščine, zainteresirani
ponudnik potrjuje in se strinja z vsemi pogoji
in pravili iz tega razpisa.
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo
so na voljo na naslovu: Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
vsak delovni dan na tel. 03/56-55-714 (Irena
Drašlar-Oddelek za splošne zadeve). Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
http//www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 41/09
Ob-4259/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
2.1. stavba – dispanzer na Tyrševi ulici
19, številka stavbe: 1016, stavba v izmeri
331,00 m2, ter dvorišče v izmeri 603,00 m2,
oboje parcelna številka 861, št. ZK vložka
881, k.o. Maribor-Grad in pripadajoči travnik
v izmeri 255 m2, parcelna številka 862, št.
ZK vložka 881, k.o. Maribor-Grad. Stavba je
zasedena in bo predana kupcu predvidoma
v 12 mesecih od prodaje. Stavbo uporablja Zdravstveni dom Maribor za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki bo v času do
predaje kupcu plačeval finančne obveznosti
v enakem obsegu kot doslej.
Izklicna cena: 835.000 €
III. Znesek višanja: znesek višanja za
nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št.
01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska
Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki
bo naveden v kupoprodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogod-

be. Če kupec ne poravna kupnine na določen način, v določenem roku, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno
dovolilo po plačilu celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor (kletna sejna soba),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 23. 6.
2009, ob 10. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 19. 6. 2009 plačati varščino v višini
10% od navedene izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine: uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena
v roku 10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ki imajo sedež na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
pred pričetkom javne dražbe predložiti še
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše
od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti
starejši od 30 dni, fot. dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko
TRR računa (štev. banke in štev. računa) za
primer vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
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– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo na tel.
02/220-14-11, natančnejše podatke o nepremičnini pa na tel. 051/394-543, kjer se lahko
dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

– podatki o dražitelju, EMŠO oziroma
matična številka, davčna številka oziroma
ID za DDV;
– kopija osebnega dokumenta oziroma
za pravne osebe aktualni izpisek iz sodnega
registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (s.p.);
– potrdilo o plačilu varščine s priloženo
številko računa za primer vračila varščine;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec – neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju;
Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je
potrebno poslati po pošti najkasneje do petka, 19. 6. 2009 ali vložiti osebno v sprejemni
pisarni Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna št 215, najkasneje do ponedeljka, dne 22. 6. 2009 do 12. ure.
Organizator bo upošteval le pravočasne
in pravilne vloge za sodelovanje na javni
dražbi.
11. Pravila javne dražbe
Nepremičnini pod tč. 2 se prodajata
kot celota in po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in
pravne napake posamičnega predmeta
prodaje.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost
nosi kupec.
Nepremičnine se dražijo z zviševanjem
cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot
uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše
potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).
Pooblaščena oseba za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana
varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
12. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan med
uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel.
07/81-61-269.
Občina Sevnica

Št. 46502-0015/2003
Ob-4260/09
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), 38., 39., 40., 41. in 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07),
109. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Sevnica o sprejemu posamičnega programa
prodaje z dne 21. 5. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Log
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje sta
– parc. št. 150/1.S, stavbišče, v izmeri
67 m2 in
– parc. št. 1681/1, pašnik, v izmeri
1.202 m2,
obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku
št. 42, k.o. Log.
Parceli sta opredeljeni v stanovanjskem
območju v mejah urbanistične zasnove naselja.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni
po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica.
4. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnini iz točke
2. je 10.300,00 EUR, od tega znaša vrednost parc. št. 150/1.S, k.o. Log, 700,00
EUR, vrednost parc. št. 1681/1, k.o. Log pa
9.600,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec. Od vrednosti parc. št. 150/1.S, k.o.
Log se plača davek na promet nepremičnin
(2%), od vrednosti parc. št. 1681/1, k.o. Log,
se plača 20% DDV.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 200,00 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica, št.
01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa
v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest ter bo pri pristojni zemljiški
knjigi podan predlog za vknjižbo lastninske
pravice.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 22. 6. 2009 v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom
ob 13. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku
20% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286,
odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »Javna
dražba – k.o. Log«.
9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino.
10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
in rok za prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična
ali pravna oseba, ki se je pravočasno in
pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi pred
loži:
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Razpisi delovnih mest
Št. 014-1/2009
Ob-4213/09
Svet javnega zavoda Mladinski center
Zagorje ob Savi na podlagi 10. člena Odloka
o ustanovitvi Mladinskega centra Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 59/06 in 126/08), 14.
in 16. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi ter sklepa Sveta
javnega zavoda z dne 13. 5. 2009, objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Mladinski
center Zagorje ob Savi.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 4-letni
mandat, za polni delovni čas. Naloge na
delovnem mestu direktorja se opravljajo na
sedežu zavoda, Cesta 9. avgusta 49, Zagorje ob Savi.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo
prve stopnje oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) – podraven
6/2 v smislu Uredbe o uvedbi in uporabi
klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06),
kamor spada: specializacija po višješolski
izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna
izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba in visokošolska univerzitetna
izobrazba (prva bolonjska stopnja) (vse tarifni razred VII/1);
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj;
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje;
– pozna področja dela centra ter ima
izkušnje pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino;
– aktivno obvlada vsaj en tuji jezik.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– 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;
– dokazilo o izpolnjevanju izobrazbenih
pogojev ali pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju zahtevane stopnje izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum zaključka izobraževanja
ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah z datumom pričetka in
zaključka dela pri posameznem delodajalcu
ter kratek opis dela z nazivom delovnega
mesta;

– pisno izjavo kandidata glede poznavanja področja dela centra z opisom izkušenj
pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za
mladino;
– dokazilo oziroma potrdilo o znanju
vsaj enega tujega jezika – pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU ali drugih razvitejših državah
sveta, kot ustrezno dokazilo pa se upošteva veljavni certifikat Filozofske fakultete ali
certifikat Državnega izpitnega centra (RIC)
o aktivnem znanju tujega jezika – višja stopnja (B2);
– soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da svet centra pridobi podatke
iz prve in druge alineje iz uradnih evidenc.
V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam
predložiti ustrezna dokazila.
Kandidat za direktorja mora prijavi na
javni razpis priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja centra za mandatno obdobje.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati morajo svoje vloge skupaj
z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, s pripisom: »Ne odpirajprijava na razpis za direktorja MC Zagorje
ob Savi«, in sicer v roku 30 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem izboru.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobi na tel. 041/964-448
(Tea
Juratovec),
elektronska
pošta
tea.juratovec@gmail.com oziroma na tel.
03/56-64-171 (Rudi Medved), elektronska
pošta
rudi.medved@kulturnidom-zagorje.si.
Mladinski center Zagorje ob Savi
Št. 74-2009
Ob-4214/09
Svet Mestne knjižnice Grosuplje na podlagi 10. in 18. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje
(Uradni list RS, št. 13/04, 39/07, 66/08) razpisuje delovno mesto
direktorja Mestne knjižnice Grosup
lje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
organizacijske ali druge ustrezne smeri,
– bibliotekarski izpit,
– pet let delovnih izkušenj po opravljenem bibliotekarskem izpitu na področju knjižničarstva,
– znanje enega svetovnega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati za direktorja morajo v prijavi na
razpis predložiti razvojni program zavoda.

Mandat direktorja traja pet let, po izteku
te dobe je lahko ponovno imenovan. Kandidati naj pošljejo ponudbe v osmih dneh po
objavi na naslov: Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje,
s pripisom „Za svet knjižnice – razpis“. Kandidati bodo o izboru obveščeni v osmih dneh
po sklepu sveta knjižnice.
Mestna knjižnica Grosuplje
Ob-4231/09
Javni raziskovalni zavod Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, na podlagi sklepa
Upravnega odbora NIB in v skladu z določili 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda (Uradni list RS,
št. 16/94, 3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06
in 14/07) objavlja javni razpis za delovno
mesto
direktorja (M/Ž) javnega raziskovalnega zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, predpisanih v 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 96/02, 115/05 in 112/07),
še naslednje:
– da je doktor znanosti,
– da ima znanja in sposobnosti, ki omogočajo izvajanje funkcije strokovnega vodje
Nacionalnega inštituta za biologijo;
– da ima izpolnjene pogoje za izvolitev
v znanstveni naziv vsaj “višji znanstveni sodelavec”,
– da ima najmanj pet let izkušenj na vodilnem delovnem mestu,
– da zna vsaj en svetovni jezik.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela za mandatno
obdobje 2010–2014.
Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Kandidat bo imenovan s pogojem, da na
njegovo imenovanje poda soglasje Vlada
Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov:
Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot
111, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Za razpis
direktorja NIB”.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 1-199/09
Ob-4257/09
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja prosto
delovno mesto
direktorja Zavoda.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske,
medicinske, ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– nekaznovanost.
Kandidati morajo imeti organizacijske
sposobnosti ter sposobnost predstavlja-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ti Zavod v nacionalnem in mednarodnem
merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju in skladno s soglasjem Vlade RS
k imenovanju.
Pisne prijave z življenjepisom, vizijo razvoja in dela Zavoda, z opisom delovnih
izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako
»Razpis – direktor« na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.
Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino
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Druge objave
Št. 249/09
Ob-4230/09
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03
– UPB1 in 77/08), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in
123/08), Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1 in 56/08) ter 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) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov iz
programa sanacije najbolj ogroženih
in najkvalitetnejših objektov kulturne
dediščine, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za izvajanje
Zakona o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št.
14/03 – UPPB-1 in 77/08, v nadaljnjem
besedilu: ZSNNPK) (v nadaljevanju:
poziv »kulturnega tolarja« 2009, oznaka:
JP-KTS 2009)
Izvajalec javnega poziva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana.
I. Cilj poziva: cilj poziva je podpreti in
spodbuditi naložbe v varovanje kulturnih
vsebin najpomembnejših in najbolj ogroženih nepremičnih enot kulturne dediščine,
obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne
dediščine najširšemu krogu uporabnikov ter
spodbujati vlogo kulturnih spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je ohranjanje
in varovanje kulturne dediščine in razvijanje
njenega potenciala.
II. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje sanacije enot kulturne dediščine, ki imajo za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z zakonom ZSNNPK.
Predmet poziva niso kulturni spomeniki
v lasti države, ki imajo zagotovljena proračunska sredstva iz proračunske postavke
»Spomeniki – last RS«.
III. Upravičeni stroški (so)financiranja
Upravičeni stroški so stroški, ki bodo nastali od datuma objave tega poziva do roka
za dokončanje projekta. Lastno delo oziroma lastni material ne sodi med upravičene
stroške. Izboljšave, ki sledijo napredku tehnike in ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih vrednot enot kulturne dediščine,
ne sodijo med upravičene stroške.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek, razen v primeru, ko je
predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov oziroma del in je davčni
zavezanec.
IV. Pogoji za sodelovanje pri pozivu
Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. Enota kulturne dediščine mora biti navedena v prilogi 1 Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe Republike Slo-

venije v kulturi (Uradni list RS, št. 77/08,
v nadaljnjem besedilu: ZSNNPK-B).
2. Predlagatelj projekta je lahko lastnik,
solastnik ali upravljavec enote kulturne dediščine oziroma njihov pooblaščenec z ustreznim uradnim dokazilom.
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da je lastnik, solastnik ali upravljavec oziroma uradno dokazilo, da je pooblaščenec.
3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena
lastna finančna sredstva v višini 50% vrednosti projekta, razen če je v prilogi 1 zakona ZSNNPK-B navedeno drugače.
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da ima zagotovljena lastna finančna sredstva v višini 50% vrednosti projekta, razen
če je v prilogi 1 ZSNNPK-B navedeno drugače.
4. V primeru, da je predlagatelj projekta
občina, mora predložiti obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov
2009–2012« in izkazati, da ima v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana
sredstva z naslova tega poziva, ter predložiti dokument identifikacije investicijskega
projekta ali investicijski program, izdelan
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06).
Obvezno dokazilo:
– obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu
razvojnih programov 2009–2012«,
– dokument identifikacije investicijskega
projekta ali investicijski program.
5. Predlagatelj mora vlogi na poziv priložiti obvezna dokazila
– v skladu z 28., 29. in 30. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 16/08 in 123/08):
– kopijo kulturnovarstvenih pogojev in
– kopijo kulturnovarstvenega soglasja
ali s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS) potrjen konservatorski načrt, če tako določajo
kulturnovarstveni pogoji;
– kopijo gradbenega dovoljenja za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objek1
tov gradbeno dovoljenje potrebno;
– s strani ponudnika potrjen (podpisan,
žigosan in datiran) predračun s popisom
predvidenih del z datumom v letu 2009,
usklajen s kulturnovarstvenim soglasjem
1
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 102/04 – UPB1 in 14/05 – popr., 92/05 –
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, in 126/07) določa, da
se z gradnjo (dozidava, nadzidava, sprememba
izgleda), rekonstrukcijo (sprememba tehničnih
značilnosti objekta, sprememba konstrukcijskih
elementov in druge izboljšave), nadomestno
gradnjo in odstranitvijo objekta lahko začne na
podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (1. in 3. člen). Isti zakon pravi, da se med
redna vzdrževalna dela štejejo izvedba manjših
popravil na objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava
stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij ipd., s katerim se ne spreminja zmogljivost
instalacij, opreme, se ne posega v konstrukcijo
objekta in ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta
(1. člen, točka 10.1.).

ali potrjenim konservatorskim načrtom. Predračun mora potrditi tudi območna enota
ZVKDS, ki je izdala kulturnovarstvene pogoje.
V primeru, da izda predračun ZVKDS
Restavratorski center, ta ne sme vključevati
stroškov podizvajalcev.
– grafične priloge, izdelane v obliki idejne
zasnove oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1B
(niso obvezne za zamenjavo kritine);
– fotografsko dokumentacijo s prikazom
dejanskega stanja enote kulturne dediščine;
– statično poročilo (podpisano in žigosano s strani strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval
pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije ali s strani sodnega izvedenca za
področje gradbeništva) v primeru, da enoti
kulturne dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba
varovanih lastnosti (glej kriterij 2).
6. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2009.
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo predlagani projekt dokončal do
31. 10. 2009.
Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja
pristojni uslužbenec na osnovi obveznih
dokazil, navedenih v dokumentaciji, in na
osnovi preverjanj iz uradnih evidenc.
V. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov
V okviru poziva JP-KTS 2009 bodo
sofinancirani projekti upravičenih oseb
po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Popolne vloge bo na osnovi
objavljenih kriterijev po vrstnem redu njihovega prispetja ocenjevala strokovna komisija za področje nepremične dediščine,
ki jo imenuje ministrica za kulturo. Najvišje
možno število zbranih točk posameznega
projekta je 20 točk. Sofinancirani bodo le
projekti tistih predlagateljev, ki bodo dosegli vsaj 10 točk. Višina odobrenih sredstev
za posamezni projekt bo odvisna od skupne višine prejetih točk in od razpoložljivih
sredstev, skladno z določbami VI. točke
tega poziva.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: stopnja realizacije projekta iz
preteklega obdobja veljavnosti ZSNNPK
(razpis KTS 2006-2008):
– projekt je imel z odločbo odobrena
sredstva po ZSNNPK s strani Ministrstva za
kulturo na podlagi javnega razpisa za izbor
kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov
kulturne dediščine „KTS 2006–2008“ vendar
jih ni realiziral (0 točk),
– projekt je bil upravičen do sredstev
po ZSNNPK, vendar se ni začel izvajati (5
točk),
– projekt je bil upravičen do sredstev po
ZSNNPK, se je začel izvajati, vendar ni zaključen (10 točk).
Kriterij 2: stopnja ogroženosti spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih
vplivov:
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– enota kulturne dediščine ima manjše
poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti
spomenika (1 točka),
– enota kulturne dediščine ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (3 točk),
– enoti kulturne dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve
grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora
biti potrjeno s strani strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni
sodeloval pri izdelavi investicijsko tehnične
dokumentacije ali s strani sodnega izvedenca za področje gradbeništva. Obvezno mora
biti priloženo statično poročilo in gradbeno
dovoljenje (5 točk).
Kriterij 3: Pomembnost spomenika:
– enota je kulturni spomenik lokalnega
pomena oziroma je bila razglašena za spomenik pred letom 1999 (1 točka),
– enota kulturne dediščine je ovrednotena za spomenik državnega pomena (2
točki),
– enota kulturne dediščine je razglašena
za spomenik državnega pomena (3 točke),
– enota kulturne dediščine je na UNESCO listi svetovne dediščine, na poskusnem
seznamu UNESCO ali ima znak evropske
kulturne dediščine (5 točk).
VI. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem pozivu v letu 2009 znaša 647.296 EUR.
Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte
po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in predvidoma do vrednosti, določenih s tem javnim
pozivom na osnovi ZSNNPK-B.
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskega leta
2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih za leto
2009 določa Zakon o izvrševanju proračuna
RS za leti 2008 in 2009.
VIII. Trajanje poziva: rok za prijavo na
poziv prične teči 5. 6. 2009 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma
najpozneje do 6. 7. 2009.
IX. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– navodilo,
– prijavni obrazec 1,
– obrazec »Izjava o lastništvu«,
– obrazec »Soglasje solastnikov«,
– obrazec »Izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– vzorec pogodbe.
Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas
ministrstva. Dokumentacijo lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo tega javnega poziva
(zakonski in podzakonski akti, imena članov
strokovnih komisij idr.). Ministrstvo je dolžno
na pisno zahtevo v času razpisanega roka
zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poslati po pošti.
Predlagatelji dobijo dokumentacijo poziva tudi v območnih enotah ZVKDS (OE
Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva 7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4,
Ljubljana; OE Maribor: Slomškov trg 6,
Maribor; OE Nova Gorica: Delpinova 16,
Nova Gorica; OE Novo mesto: Grad Grm,
Skalickega 1, Novo mesto; OE Piran: Trg

piraj – prijava na poziv »Kulturnega tolarja«
2009“.
Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež)
predlagatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena
pošiljka ali najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana do 15. ure v vložišču
ministrstva na naslovu Maistrova 10, Ljub
ljana, razen v primeru, da je vloga prispela
po dnevu, ko se je javni poziv zaključil zaradi porabe sredstev.
Izločitev vlog:
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
Za vlogo, ki je ni vložila upravičena oseba, se šteje tista vloga, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem pozivom. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 6. 7.
2009 oziroma do tega dne ni bila predložena
v vložišču ministrstva. V okviru tega roka se
bodo vloge obravnavale po času prispetja.
Za prepozno se šteje prav tako vloga, ki je
prispela po dnevu, ko se je javni poziv zaključil zaradi porabe sredstev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
poziva in dokumentacija. Pristojni uslužbenec je dolžan pozvati predlagatelja k dopolnitvi vloge in mu določiti rok, do katerega mora biti predložena dopolnjena vloga.
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do zaključka poziva oziroma do ocenjevanja in vrednotenja vloge na strokovni
komisiji, obvezno z oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša. Za datum prispetja
vloge se šteje datum, ko je prispela zadnja
dopolnitev in je vloga s tem popolna.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva in da
sprejema vse pogoje iz dokumentacije.
Število vlog: predlagatelj lahko prijavi več
projektov. V primeru, da predlagatelj prijavlja
več projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati
na izključno eno enoto kulturne dediščine.
Predlagatelj za posamezno enoto kulturne
dediščine lahko predloži le eno vlogo, razen
v primeru starih mestnih jeder, trških in vaških naselij, kjer se mora posamična vloga
nanašati izključno na en objekt.
XI. Vpogled v dokumentacijo poziva in
dodatna pojasnila
Vpogled v dokumentacijo poziva ter vsa
dodatna pojasnila in informacije: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana, Silvester
Gaberšček, (silvester.gaberscek@gov.si,
tel. 369-59-64) ali Gojko Zupan (gojko.zupan@gov.si, 400-79-56).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so v ponedeljek, sredo
in petek, od 9. do 11. ure.
XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge, prispele na javni poziv, odpira
pristojni uslužbenec po vrstnem redu prispetja.
Predlagatelji vlog bodo o izidu obravnave
vlog obveščeni najkasneje v enem mesecu
po obravnavi na strokovni komisiji, ki se

bratstva 1, Piran; Restavratorski center:
Poljanska 40, Ljubljana).
X. Način, kraj in rok prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih poziva in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vlogo se lahko odda tudi v vložišču ministrstva.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge ter vloge, ki so
jih vložile upravičene osebe (to so osebe,
ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva). Za
prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana
priporočeno na pošto do vključno 6. 7. 2009
oziroma do 15. ure tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za prepozno
se šteje prav tako vloga, ki je prispela po
dnevu, ko se je javni poziv zaključil zaradi
porabe sredstev.
Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec;
– vsa obvezna dokazila – priloge:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava
o lastništvu«. Če je predlagatelj upravljavec,
mora predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju in če je pooblaščenec, pooblastilo,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje solastnikov« (obvezen le v primeru
solastništva), ki ga mora podpisati več kot
50% solastnikov,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava
o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »3 –
Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2009–2012« (le v primeru, da je lastnik
enote kulturne dediščine občina!),
– kopija dokumenta identifikacije investicijskega projekta ali investicijskega programa (le v primeru, če je lastnik enote
kulturne dediščine občina!),
– s strani ponudnika in ZVKDS potrjen (podpisan, žigosan in datiran) predračun predvidenih del z datumom v letu 2009,
usklajen s kulturnovarstvenim soglasjem ali
s konservatorskim načrtom, potrjenim s strani ZVKDS,
– kopija kulturnovarstvenih pogojev,
– kopija kulturnovarstvenega soglasja
ali s strani ZVKDS potrjen konservatorski
načrt,
– kopija gradbenega dovoljenja za posege, za katere je po Zakonu o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1
in 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS in 126/07) gradbeno dovoljenje potrebno,
– grafične priloge (niso potrebne za zamenjavo kritine), izdelane v obliki idejne zasnove oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1B,
– fotografska dokumentacija s prikazom dejanskega stanja enote kulturne dediščine,
– statično poročilo (v primeru, da enoti
kulturne dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih vrednot), potrjeno s strani strokovnega
izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko
tehnične dokumentacije ali s strani sodnega
izvedenca za področje gradbeništva.
Rok za oddajo vlog je 6. 7. 2009 v zaprti
ovojnici z oznako na prednji strani: „Ne od-
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bo prvič sestala v juniju 2009, kasneje pa
se bo po potrebi sestajala praviloma enkrat
mesečno.
XIII. Splošne informacije
Ministrstvo si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od
oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt
izbran za sofinanciranje,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec
projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo
Ministrstva za kulturo,
– da ne sklene pogodbe, če predlagatelj
odobrenega projekta ne predloži v določenem roku vseh dokumentov/dokazil, potrebnih za sklenitev pogodbe,
– da v primeru spremembe zakonodaje
s predmetnega področja zahteva od predlagatelja projekta predložitev dodatnih dokazil,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je za isti projekt pridobil proračunska sredstva iz drugih
virov Ministrstva za kulturo,
– da se odloži sofinanciranje, če se proračunska sredstva, namenjena ministrstvu
za kulturo, v naslednjem letu zmanjšajo za
več kot 5%,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, oziroma, da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači
rok za dokončanje projekta.
Ministrstvo za kulturo
Ob-4232/09
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008, in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Kočevje, Turjaško naselje 4 – nezasedeni poslovni prostori (številka dela
stavbe 41) v skupni površini 103,10 m2
(delavnice in garaža), v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta, pripadajočim zemljiščem – stavbiščem, ki leži na parc. št.
1039/6, k.o. Kočevje. Nepremičnina, ki je
predmet prodaje, zemljiškoknjižno ni urejena, Telekom Slovenije, d.d. lastnino izkazuje z verodostojno listino o pripoznavi
lastninske pravice.
Poslovni prostori se nahajajo v pritličju
stanovanjsko-poslovnega objekta, etažnosti
P+ 4, ki je zgrajen leta 1975.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/500-62-03 –
Gregor.
Izhodiščna prodajna cena je 48.800,00
EUR.
2. Kočevje, Ljubljanska cesta 23 – nezasedeni poslovni prostori v površini 74,47 m2,
v prvem nadstropju poslovnega objekta;
s pripadajočim zemljiščem-stavbiščem, ki
leži na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, v deležu
4/100 od celote. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, je zemljiškoknjižno urejena;
Telekom Slovenije, d.d. je v zemljiški knjigi
vpisan kot solastnik celotne nepremičnine;
v teku je postopek za vpis etažne lastnine
posameznih delov celotne nepremičnine.
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Poslovni prostori se nahajajo v prvem nadstropju poslovnega objekta, ki je zgrajen
leta 1963.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/500-62-03 –
Gregor.
Izhodiščna prodajna cena je 41.700,00
EUR.
3. Kočevje, Ljubljanska cesta 23 – nezasedeni poslovni prostori v površini 82,98 m2,
v drugem nadstropju poslovnega objekta,
s pripadajočim zemljiščem-stavbiščem, ki
leži na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, v deležu
5/100 od celote. Nepremičnina, ki je predmet prodaje je zemljiškoknjižno urejena;
Telekom Slovenije, d.d. je v zemljiški knjigi
vpisan kot solastnik celotne nepremičnine;
v teku je postopek za vpis etažne lastnine posameznih delov celotne nepremičnine. Poslovni prostori se nahajajo v drugem
nadstropju poslovnega objekta, ki je zgrajen
leta 1963.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/500-62-03 –
Gregor.
Izhodiščna prodajna cena je 44.400,00
EUR.
4. Maribor – soseska Gambrinus (ob
Gregorčičeva ulici) – nezasedeni garažni
boks – parkirno mesto s številko 198, površine 12,90 m2, v objektu »Gambrinus – Maribor« (ob Gregorčičevi ulici 33), ki leži na
parcelnih številkah 1474/2 in 1476/3, k.o.
Maribor – Grad. Nepremičnina, ki je predmet
prodaje, zemljiškoknjižno ni urejena; v letu
2007 je v zemljiško knjigo vložen zk predlog
za vzpostavitev listine in vpis lastninske pravice na Telekom Slovenije, d.d.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/333-22-33 –
Edith.
Izhodiščna prodajna cena je 6.700,00
EUR.
5. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko
12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Nepremičnina
z oznako 34.E – garažno parkirišče št. 12, je
v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina
na ime Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku št. 1842/34, k.o. Koroška vrata.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/333-22-33 –
Edith.
Izhodiščna prodajna cena je 5.800,00
EUR.
6. Maribor, Kamniška cesta 28–30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 18, površine 12,30 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Nepremičnina
z oznako 40.E – garažno parkirišče št. 18, je
v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina
na ime Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku št. 1842/40, k.o. Koroška vrata.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/333-22-33 –
Edith.
Izhodiščna prodajna cena je 4.900,00
EUR.
7. Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 26
– nezasedeni poslovni prostori v skupni
površini 124,77 m2, v pritličju in medetaži
poslovnega objekta, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem in dvoriščem, ki leži na
parcelnih številkah 29/1.S, 1020/2 in 190/5,
vse k.o. Šmarje pri Jelšah; delež, ki se prodaja, predstavlja 72/100-tin od celote.

Nepremičnina, ki je predmet prodaje, je zemljiškoknjižno urejena; Telekom
Slovenije,d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot
lastnik nepremičnine. Poslovni prostori, ki
so predmet prodaje, se nahajajo v pritličju in
medetaži poslovnega objekta, ki je zgrajen
leta 1963.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 03/428-35-65 –
Nada.
Izhodiščna prodajna cena je 71.500,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje na razpisu za
prodajo nepremičnin
Prodaja se opravi na podlagi zbiranja
pisnih ponudb.
Pisne ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št.
106, z oznako »ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 16. 6.
2009; za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do
vključno 16. 6. 2009.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(natančen naziv in naslov, davčna številka,
EMŠO),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne – prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki TR
računa (naziv banke in št. računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra
pri AJPES,
– ponudniki morajo v ponudbi obvezno
posebej navesti in opisati dejavnost, ki jo
nameravajo izvajati v prostorih, ki so pred
met prodaje.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti,
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje do 17. 7. 2009.
Z najugodnejšim ponudnikom bo pogod
ba sklenjena v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru.
Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu
znesek v višini 500,00 EUR + DDV kot odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi v celoti oziroma delno ali želi
dopolniti – spremeniti podatke kupca.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
upoštevana predvsem ponujena cena, pri
čemer si prodajalec pridržuje pravico, da na
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podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam,
ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim
od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od
9. do 12. ure.
Ogledi nepremičnin so možni po predhodnem telefonskem dogovoru z navedenimi
osebami.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-4215/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe D Naložbe d.d. direktor družbe D Naložbe d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana
objavlja
vabilo
k dajanju ponudb za nakup dela
poslovnega deleža družbe Marles hiše
Maribor, d.o.o.
1. Predmet dajanja ponudb je nakup dela
poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš,
v skupni nominalni vrednosti 395.940,50
EUR, kar skupaj predstavlja 9,90% v osnovnem kapitalu družbe. Posamezen ponudnik
lahko poda ponudbo za del poslovnega deleža v celoti ali delno, s tem, da minimalna
ponudba ne sme znašati manj kot 1,00%
osnovnega kapitala družbe oziroma v minimalni nominalni vrednosti najmanj 39.993,99
EUR osnovnega kapitala družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in
naslov ponudnika, davčna številka, številka
transakcijskega računa, podpis pooblaščene osebe;
b) nominalni znesek v EUR in odstotek
dela poslovnega deleža družbe Marles hiše
Maribor, d.o.o., katerega nakup ponuja;
c) ponujeno ceno za del poslovnega deleža: izražena mora biti s točno določenim
zneskom v EUR. Ponudbe, v katerih bi bila
ponujena cena za odkup dela poslovnega
deleža posamezne družbe vezana na ceno,
ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne
bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;
d) način in rok plačila: nakazilo na TRR,
največ 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
o prenosu dela poslovnega deleža družbe
v obliki notarskega zapisa;
e) rok veljavnosti ponudbe: najmanj do
vključno do 31. 8. 2009;
f) dokazilo o vplačani varščini.
Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna.
3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR. Varščina za
resnost ponudb se plača na transakcijski račun prodajalca, družbe D Naložbe d.d., št.
06000-0972654316, odprtem pri Banki Celje,
d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa dela poslovnega deleža družbe Marles
hiše Maribor, d.o.o.«. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru.

5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov:
D Naložbe d.d., Šmartinska cesta 52, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Na roke direktorju –
Ponudba za nakup dela poslovnega deleža
družbe Marles hiše Maribor, d.o.o. – Ne
odpiraj!« tako, da ponudba prispe na sedež
družbe najpozneje do 15. 6. 2009, do 12.
ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in
ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega
vabila nepopolne, bodo zavržene.
7. Na podlagi tega razpisa prodajalec
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in
nakupu dela poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
8. V primeru prodaje dela poslovnega
deleža se najugodnejši ponudnik zavezuje,
da bo najkasneje v roku petih delovnih dni
od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu
dela poslovnega deleža družbe v obliki notarskega zapisa.
D Naložbe d.d.
direktor
Št. 360-01-100/2004
Ob-4208/09
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
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) ter
Letnega programa prodaje finančnega premoženja občine Vrhnika za leto 2009 (Naš
časopis št. 356/08)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine, na naslovu
Tržaška 24, Vrhnika
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja so ponudbe
za nakup poslovnih prostorov, na naslovu
Tržaška cesta 24, Vrhnika. Poslovni prostori se nahajajo v pritličju in nadstropju
objekta. Skupna površina prostorov znaša
677,90 m2. Objekt stoji na zemljišču parcela št. 2053/9 k.o. Vrhnika skupne površine
774 m2.
Izhodiščna cena: 450.000,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni vštet 2% davek na
promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo pristojna komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom
župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Če bo več ponudb enakih se pri izbiri
upošteva načelo proste presoje.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni od pravnomočnega
sklepa o izbiri, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe v roku ne
podpiše.
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo dav-
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ka, stroški notarske overitve, stroške vpisa
v zemljiško knjigo).
– kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Vrhnika, št.
03140-0100001093 v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki
jo je potrebno plačati na podračun Občine Vrhnika, št. 01340-010000 1093, sklic
na številko 2340-09 do roka za oddajo ponudb.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo kavcije, podpisnika
pogodbe oziroma zakonitega zastopnika),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS in kopijo
osebnega dovoljenja (fizične osebe),
– izpis iz poslovnega registra Slovenije
(samostojni podjetniki posamezniki),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran –dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo, da sprejemajo vse pogoje tega
javnega zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 22. 6. 2009. Za pravočasno ponudbo se bo štela tista ponudba,
ki bo na naslov Občine Vrhnika prispela do
22. 6. 2009 do 12. ure. Nepopolnih in nepravočasnih ter nepravilno sestavljenih ponudb
komisija ne bo upoštevala in bodo vrnjene
ponudniku.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Tržaška cesta 24« na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponujena cena.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan Občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja do
sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi za to
navedel razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini
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Vrhnika, Oddelku za družbene dejavnosti in
gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Ob-4209/09
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Urad.
list RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča namenjena stanovanjski gradnji v Grčarevcu:
– parc. št. 151/21 travnik, v izmeri
741 m2,
– parc. št. 151/22 travnik, v izmeri
632 m2,
– parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2
in travnik, v izmeri 283 m2,
– parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2
in pašnik v izmeri 520 m2,
– parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2
in pašnik v izmeri 601 m2,
– parc. št. 151/26 travnik, v izmeri
819 m2,
– parc. št. 151/27 travnik, v izmeri
772 m2,
– parc. št. 151/28 travnik, v izmeri
798 m2,
– parc. št. 151/29 travnik, v izmeri
777 m2,
– parc. št. 151/30 travnik, v izmeri
808 m2,
– parc. št. 151/31 travnik, v izmeri
968 m2, vse k.o. Grčarevec.
Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno neopremljene – komunalni prispevek bo odmerjen naknadno na
podlagi sprejetega programa opremljanja za
to področje.
Izklicna cena za komunalno neopremljeno zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma
48,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
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v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 17. 6. 2009 do 10. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 2009
ob 11. uri v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu
k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško
knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
Občina Logatec
Ob-4210/09
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), 16. člena
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št.
72/06) in sklepa Občinskega sveta sprejetega na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@bovec.si.
II. Opis predmeta prodaje
Prodaja se objekt ''Hotel Šola'', Log pod
Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. št. 89/5 k.o.
Log pod Mangartom, v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišča 776 m2. Objekt ''Hotel
Šola'' se nahaja v naselju Log pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt
ima klet, pritličje, 2 nadstropji in mansardo,
s skupno 854,75 m2 neto površine.
Predmet prodaje ni vaško korito ('' kašta
''), ki se nahaja pred objektom na parc. št.
89/5, k.o. Log pod Mangartom in je v lasti
Krajevne skupnosti Log pod Mangartom.
Objekt ima uporabno dovoljenje št.
351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35001-103/2009-2
z dne 8. 5. 2009 je razvidno, da je:
– osnovna namenska raba prostora –
območje stavbnih zemljišč,
– podrobnejša namenska raba prostora
– SK – površine podeželskega naselja,
– območje varovanj in omejitev – nepremičnine se nahajajo v Triglavskem narodnem parku,

– prostorski akti, ki veljajo na območju
zemljiških parcel – Občinski prostorski načrt
(Uradni list RS, št. 119/08).
Pri navedeni nepremičnini s parc. št. 89/5
vpisani v vl. št. 95, k.o. Log pod Mangartom
sta v listu C3 vpisani dve hipoteki in sicer
v korist JSRS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9/a, 1310 Ribnica in v korist
Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, v C2 listu sta vpisani zaznambi neposredne izvršljivosti terjatve, v C1 listu pa je vknjižena tudi prepoved odtujitve in obremenitve.
Občina Bovec se zavezuje, da bo opravila
izbris vpisanih obremenitev vpisanih v korist
JSRS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, hipoteka
Nove KBM pa bo poravnana iz kupnine.
Kupec je seznanjen, da za navedeni
objekt veljajo določene omejitve in varovanja, glede na to, da se objekt nahaja v Triglavskem narodnem parku, ter da bo v zvezi
s postopkom prodaje navedenega objekta
treba pridobiti ustrezno odločbo pristojne
upravne enote.
III. Izhodiščna cena
Stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 1.120.000,00 EUR.
Oprema in drobni inventar 100.000,00
EUR.
Skupaj 1.220.000,00 EUR.
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 26. 6. 2009.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine
Bovec, Mala vas 121, Bovec ali pošljejo
s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom
do vključno 26. 6. 2009. Na pošiljkah mora
biti pripis »Ponudba za Hotel Šola – Ne
odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A) Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B) Navedbo ponujene cene za objekt
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne
sme biti nižja od izhodiščen cene.
C) Originalno potrdilo o vplačani varščine v višini 10% ponujene cene na račun
št. 01206-0100015128, sklicna številka
478-19/2009, z navedbo »varščina – Hotel
Šola« in celotno številko računa ponudnika
(št. računa in naziv banke) za primer vračila
varščine.
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D) Izjavo ponudnika o predvidenem številu zaposlenih po profilih v tem objektu.
E) Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
F) Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G) Opis dejavnosti ponudnika ter vizija
(lastni program) penzionske in izvenpenzionske ponudbe v objektu z navedbo dosedanjih referenc.
H) Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Drugi pogoji prodaje:
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij;
– ponudba je zavezujoča in dokončna;
– hipoteke, ki bremenijo nepremičnino,
bodo poplačane iz kupnine s strani Občine
Bovec;
– ponudnik je dolžan odkupiti tudi opremo in drobni inventar po seznamu ter zalogo
kurilnega olja;
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki po veljavnih predpisih izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin
na območju Republike Slovenije;
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika s strani Občinskega sveta Občine
Bovec. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino.
Ponudnik mora ob prevzemu hotela prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije
gostov in drugih do takrat potrjenih storitev
v hotelu Šola.
Župan Občine Bovec lahko ustavi postopek prodaje posamezne nepremičnine kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe, brez
kakršnekoli obveznosti do ponudnikov.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Cena ni edini kriterij izbire ponudnika,
pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi
opis dejavnosti in število novih zaposlitev, ki
so predvideni za poslovanje objekta.
Kriterij cene predstavlja 60% (maksimum
60 točk), dejavnost 20% (maksimum 20
točk), nove zaposlitve 20% (maksimum 20
točk) v sorazmerju od najboljše ponudbe po
posameznem kriteriju pri izbiri ponudnika. Kot
najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim
seštevkom zbranih točk. V primeru istega
števila točk odloča višja ponujena cena.
VII. Posebna določila: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna
pogodba v roku 15 dni od prejema sklepa
o izbiri s strani Občinskega sveta Občine
Bovec in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet
razpisa. Davek na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in
overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 8
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnina se lahko plača v več obrokih, prvi obrok je 50% kupnine in se plača
ob podpisu pogodbe, ostali del pa mora biti
plačan do najkasneje 30. 11. 2009. V primeru obročnega plačila mora kupec neplačani
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv. Rok za plačilo kupnine oziroma obrokov kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis stvarne pravice na nepremičnini

predvidena gradnja za proizvodne, servisne
in gospodarske dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 165
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 5.674 m2 936.210,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 133/1 – travnik, v izmeri
647 m2, vpisana v vl. št. 539 k.o. Teharje,
parc. št. 133/16 – travnik, v izmeri 481 m2,
vpisana v vl. št. 1208 k.o. Teharje, parc. št.
134/6 – njiva, v izmeri 7.429 m2, vpisana
v vl. št. 1165 k.o. Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN za območje Plinarne (Uradni
list RS, št. 18/91 – proj. št. 587/90 RC Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne,
servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 150
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 8.557 m2 1.283.550,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
c) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1319/7 – travnik, v izmeri 634 m2, parc. št. 1321/15 – travnik, v izmeri 324 m2, parc. št. 1321/13 – njiva, v izmeri 13 m2, parc. št. 1322/3 – funkc. objekt,
v izmeri 4 m2, zelenica, v izmeri 3.604 m2,
parc. št. 1318/1 – travnik, v izmeri 2.143 m2,
parc. št. 1324/1 – pot, v izmeri 1.697 m2,
parc. št. 1320/2 – cesta, v izmeri 167 m2,
parc. št. 1322/1 – travnik, v izmeri 8.785 m2,
parc. št. 1332/1 – cesta, v izmeri 38 m2, zelenica, v izmeri 1.461 m2, vsa vpisana v vl.
št. 1614 k.o. Spodnja Hudinja, parc. št. 1323
– igrišče, v izmeri 8.336 m2, vpisana v vl. št.
1520 k.o. Spodnja Hudinja, parc. št. 1328 –
zelenica, v izmeri 924 m2, vsa vpisana v vl.
št. 778 k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
so v skladu z ZN Dolgo polje I in ŠRC Golovec (RC – planiranje, proj. št. 10/83, Uradni
list SRS, št. 14/86) predvideni odprti športno
rekreacijski objekti in sejemski program.
Izklicna cena zemljišča znaša 136,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 28.130 m2 3.825.680,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
d) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 877/8 – parkirišče, v izmeri 1462 m2 in parc. št. 877/10 – parkirišče,
v izmeri 291 m2, obe vpisani v vl. št. 398 k.o.
Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Hudinja XII – XIII (Uradni
list SRS, št. 22/77 – proj. št. 216/70 ZNG ter
Uradni list RS, št. 63/93) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 200,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.753 m2 350.600,00 EUR. V ceno ni
vštet davek na promet z nepremičninami
2%, ki ga plača kupec.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
e) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1201/5 – dvorišče,
v izmeri 642 m2 in gospodarsko poslopje,
v izmeri 53 m2, vpisano v vl. št. 778 k.o.
Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Dolgo polje (proj. št. 11/83;
RC Celje, TOZD Planiranje, Uradni list SRS,
št. 14/86) predvidena stanovanjska gradnja
in spremljajoče dejavnosti.

v zemljiško knjigo se izda po prejemu celotne kupnine. Če kupec ne plača kupnine
in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj
navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil
od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena
zadržati vplačani znesek varščine. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi
oziroma na zemljiškoknjižnem dovolilu po
plačilu celotne kupnine s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb na nejavni seji odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe.
Prepoznih in nepravilno označenih ponudb
komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene
ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen
tudi v primeru, če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni
po opravljeni izbiri na seji občinskega sveta
Občine Bovec.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali
pooblaščencu, v času uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Št. 2009463
Ob-4267/09
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07) in sklepi Mestnega sveta
Mestne občine Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja stavbna
zemljišča:
a) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 608/92 – dvorišče,
v izmeri 907 m2, parc. št. 608/65 – travnik,
v izmeri 2.184 m2, obe vpisane v vl. št. 2276
k.o. Ostrožno, parc. št. 608/75 – zelenica,
v izmeri 1.145 m2, parc. št. 608/69 – zelenica, v izmeri 1.438 m2, obe vpisane v vl. št.
1425 k.o. Ostrožno.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN za kompleks Aero (Uradni
list SRS, št. 22/77 – proj. št. 156/73 ZNG)
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Izklicna cena zemljišča znaša 130,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 695 m2 90.350,00 EUR. V ceno ni vštet
davek na promet z nepremičninami 2%, ki
ga plača kupec.
f) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 570/16 – njiva, v izmeri 778 m2, parc. št. 570/17 – njiva, v izmeri 422 m2, obe vpisani v vl. št. 2148 k.o.
Ostrožno, parc. št. 555/10 – travnik, v izmeri
256 m2, parc. št. 571/6 – njiva, v izmeri
37 m2, obe vpisani v vl. št. 537 k.o. Ostrožno, parc. št. 573/1 – njiva, v izmeri 7 m2,
parc. št. 573/3 – njiva, v izmeri 368 m2, obe
vpisani v vl. št. 563 k.o. Ostrožno, parc.
št. 571/8 – njiva, v izmeri 616 m2, parc. št.
571/10 – njiva, v izmeri 27 m2, obe vpisani
v vl. št. 600 k.o. Ostrožno, parc. št. 570/13
– travnik, v izmeri 407 m2, parc. št. 570/14
– travnik, v izmeri 41 m2, parc. št. 570/15 –
travnik, v izmeri 262 m2, vse vpisane v vl.
št. 1741 k.o. Ostrožno, parc. št. 570/20 –
njiva, v izmeri 1 m2, vpisana v vl. št. 1980
k.o. Ostrožno, parc. št. 553/20 – travnik,
v izmeri 403 m2, vpisana v vl. št. 1987 k.o.
Ostrožno.
Zemljišča se prodajajo kot celota, na njih
je v skladu z ZN Dolgo polje III. (proj. št.
06/04; IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Uradni list RS, št. 12/05) predvidena
gradnja dveh samostojnih večstanovanjskih
objektov (vila-blok) in parkirišča s 30 p.m.
Izklicna cena zemljišča znaša 150,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3.625 m2 543.750,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
g) Lokacija v k.o. Šmiklavž
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1383/6 – neplodno,
v izmeri 326 m2, vpisana v vl. št. 479 k.o.
Šmiklavž.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu s PUP za obmestni prostor MOC
(elab. št. 322/98, ZPI, Uradni list RS, št.
108/01) predvidena stanovanjska gradnja
in spremljajoče dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 75,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 326 m2 24.450,00 EUR. V ceno ni vštet
DDV po predpisani stopnji 20%.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
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a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati v zaprti ovojnici,
najkasneje do 16. 6. 2009 do 9. ure na
naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpirajjavno zbiranje ponudb – prodaja stavbnih
zemljišč« ali osebno predložiti v tajništvo
navedenega oddelka – II. nadstropje. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni,iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
–
dokazilo
o
plačilu
varščine
v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7221002-7000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega
zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine.
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove

naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 16. 6. 2009 ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse
ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, tel. 03/426-56-41 in
03/426-56-04.
Mestna občina Celje
Ob-4237/09
Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije,
Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan,
na podlagi 157. člena Zakona o avtorskih in
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, Uradni list
RS, št. 68/08) objavlja vabilo k pogajanjem
med Združenjem SAZAS in Gospodarskim
interesnim združenjem slovenskih organizatorjev koncertov KOS, Trg OF 13, 1000
Ljubljana za sklenitev skupnega sporazuma
o tarifah, načinu in ostalih pogojih za uporabo avtorskih del.
Združenje SAZAS
predsednik UO, Matjaž Zupan
Ob-4243/09
V skladu s 54. členom Zakona o zavodih
se vpiše sklep ustanovitelja Dejana Zormana, stan. Knafelčeva 32, Maribor, o začetku
redne likvidacije iz razloga, ker Nova Sinergija, zavod za promocijo glasbe in kulture-v
likvidaciji, nikoli ni zaživel in ker nikoli ni
opravljal nobene dejavnosti, zato ni razloga,
da bi dalje obstajal.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Ivana Zorman Žižak, stan. Polančičeva ulica
12, Maribor.
Rok za prijavo terjatev je 30 dni.
Ivana Zorman Žižak
likvidacijski upravitelj
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4238/09
Politična stranka Piran je naš, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap. št.

Postavka

v EUR

I

Prihodki

1

Prihodki iz državnega proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

5

Drugi prihodki
Celotni prihodki

12.310
0

212
12.522

II

Odhodki

1

Stroški volitev

2

Drugi stroški in odhodki

3.712

Celotni odhodki

3.712

0

III

Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

1.905

IV

Presežek prihodkov nad odhodki

6.905

V

Preseže odhodkov nad prihodki

0

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap. št.

Postavka

v EUR
10.026

I

Sredstva

1

Opredmetena osnovna sredstva

0

2

Dolgoročne finančne naložbe

0

3

Kratkoročne finančne naložbe

0

4

Denarna sredstva na računih

5

Druga sredstva

9.526
500

Skupaj sredstva

10.026
10.026

II

Obveznosti do virov sredstev

1

Ustanovitveni vložek

2

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

3

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

4

Presežek odhodkov nad prihodki

0

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

7.482

5

Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

0
0
2.544

10.026
Piran je naš
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Ob-4239/09

Politična stranka Koper je naš, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap. št.

Postavka

I

Prihodki

v EUR

1

Prihodki iz državnega proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

5

Drugi prihodki
Celotni prihodki

II

70.460
0

2.814
73.274

Odhodki

1

Stroški volitev

2

Drugi stroški in odhodki

68.685

0

Celotni odhodki

68.685

III

Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

IV

Presežek prihodkov nad odhodki

V

Preseže odhodkov nad prihodki

3.033

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap. št.

Postavka

I

Sredstva

1

Opredmetena osnovna sredstva

2

Dolgoročne finančne naložbe

3

Kratkoročne finančne naložbe

4

Denarna sredstva na računih

5

v EUR

6.292

Druga sredstva

23.040

Skupaj sredstva

29.332

II

Obveznosti do virov sredstev

1

Ustanovitveni vložek

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

4

Presežek odhodkov nad prihodki

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

5

Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

10.567
18.765
29.332
Koper je naš
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Ob-4240/09
Politična stranka Slovenija je naša, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap. št.

Postavka

I

Prihodki

1

Prihodki iz državnega proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

0

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

0

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino

0

5

v EUR
70.759

Drugi prihodki

5.972

Celotni prihodki
II

76.731

Odhodki

1

Stroški volitev

2

Drugi stroški in odhodki

199.836
18.422

Celotni odhodki

218.258

III

Davek od dobička od pridobitne dejavnosti

0

IV

Presežek prihodkov nad odhodki

0

V

Presežek odhodkov nad prihodki

141.527

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap. št.

Postavka

I

Sredstva

1

Opredmetena osnovna sredstva

2

Dolgoročne finančne naložbe

3

Kratkoročne finančne naložbe

0

4

Kratkoročne poslovne terjatve

4.518

5

Denarna sredstva na računih

6

Druga sredstva
Skupaj sredstva

v EUR
1.113
0

388
0
6.019

II

Obveznosti do virov sredstev

1

Ustanovitveni vložek

0

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0

3

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

130.063

4

Presežek odhodkov nad prihodki

124.044

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

0

5

Druge obveznosti do virov sredstev

0

Skupaj viri sredstev

6.019
Slovenija je naša

Stran

1471

Stran
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Ob-4241/09
Zveza za Primorsko – ZZP, Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap. št.

Postavka

I

Prihodki

v EUR

1

Prihodki iz državnega proračuna

2

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

5

Drugi prihodki

1.777

28

Celotni prihodki
II

281
19.577

21.663

Odhodki

1

Stroški volitev

2

Drugi stroški in izredni odhodki

20.063

984

Celotni odhodki

21.047

III

Presežek prihodkov nad odhodki

IV

Presežek odhodkov nad prihodki

616

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2008
Zap. št.

Postavka

v EUR

I

Sredstva

1

Opredmetena osnovna sredstva

2

Dolgoročne finančne naložbe

3

Kratkoročne finančne naložbe

4

Denarna sredstva na računih

5

Druga sredstva
Skupaj sredstva

19.215

II

Obveznosti do virov sredstev

1

Ustanovitveni vložek

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4

Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

19.215

10.491

8.724
19.215

Zveza za Primorsko – ZZP
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2009
Ob-3483/09
1. Upravna enota Cerknica sprejme
v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju Sindikalne podružnice SKEI Kovinoplastike Lož – SP SKEI TCR INPRO.
2. Pravila so 2. 4. 2009 vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Cerknica pod zap. št. 51.
Ime in kratica sindikata: Sindikalna podružnica SKEI Kovinoplastike Lož – SP
SKEI TCR INPRO.
Sedež sindikata: C. 19. oktobra 52, Lož,
1386 Stari trg pri Ložu.
3. Z dnem izdaje odločbe postane Sindikalna podružnica SKEI Kovinoplastike Lož
– SP SKEI TCR INPRO pravna oseba.
4. Organizacija sindikata mora sporočiti
upravnemu organu vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, in dejstva, ki
so podlaga za vpis v evidenco.
Št. 101-4/2009
Ob-3631/09
Pravila organizacije SZSSS VDC SAŠA
v zavodu Varstveno delovni center SAŠA,
sprejeta na ustanovni seji dne 19. 2. 2009,
se hranijo pri RS – Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 106, dne 6. 5. 2009.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4203/09
Likvidacijski upravitelj družbe Sora Medvode d.d. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje
obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Sora Medvode
d.d., Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode
je dne 24. 4. 2009 sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne
likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila
imenovana družba Facig, d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga zastopa izvršni direktor Franc
Gajšek.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2009/11702 z dne 12. 5.
2009 v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Sora Medvode d.d. –
v likvidaciji.
4. Upniki družbe Sora Medvode d.d. –
v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe
v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža
družbe Sora Medvode d.d. – v likvidaciji,
Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Sora Medvode d.d. – v likvidaciji,
poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Sora Medvode d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Facig, d.d.,
zanj izvršni direktor
Franc Gajšek
Ob-4227/09
Direktor družbe Bitermo, d.o.o., Lucija, Liminjanska cesta 115, 6230 Portorož
– Portorose (v nadaljevanju: Bitermo) na
podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 1. 6. 2009 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Kopru predložen Delitveni načrt družbe Bitermo.
2. Na sedežu družbe Bitermo je od objave tega obvestila do dneva skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju k delitvi, vsak
delovnik med 10. do 12. uro, na vpogled:
– Delitveni načrt družbe Bitermo,
– letno poročilo družbe Bitermo za zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku, svetu
delavcev ali delavcu na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno dala
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe Bitermo razložil Delitveni
načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil
o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva
sestave Delitvenega načrta do zasedanja
skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo
primerno drugačno menjalno razmerje.
Bitermo d.o.o.
direktor Franc Bizjak

Ob-4228/09
Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, navezujoč se na Zakon o zavodih, objavlja ART PAGOS zavod za kulturo – v likvidaciji naslednji poziv upnikom.
Sodišče je s sklepom vpisalo začetek likvidacijskega postopka zoper ART PAGOS
zavod za kulturo, Maribor, Partizanska cesta 47.
Glede na navedeno pozivamo vse upnike, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni
od dneva te objave v Uradnem listu RS na
naslov zavoda.
Prijavi terjatve morajo biti predložena
vsa dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Miloš Brankov
Ob-4245/09
Ahej Mateja kot direktorica družbe Finančni center, poslovno finančne storitve
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka: 5946972000 (v nadaljevanju: Finančni center, d.o.o.) na podlagi
629. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja obvestilo:
1. Dne 1. 6. 2009 je bil registrskemu
organu – sodnemu registru v Mariboru predložen Delitveni načrt družbe Finančni center, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Finančni center,
poslovno finančne storitve d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor je od objave
tega obvestila pa do dneva, ko bo edini
družbenik družbe odločal o soglasju k delitvi, vsak delovnik v času od 8. do 12. ure
na vpogled:
– Delitveni načrt družbe Finančni center, d.o.o.,
– letno poročilo družbe Finančni center,
d.o.o. za zadnja tri poslovna leta.
3. Družba bo edinemu družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis
listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktorica družbe Finančni center, d.o.o.
razložila Delitveni načrt, prav tako pa bo
edinega družbenika obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od dneva sestave Delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju
k delitvi. Za pomembno se šteje predvsem
tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje.
Finančni center d.o.o.
direktorica
Ahej Mateja
Ob-4299/09
Na podlagi 403. in 405. člena ZGD-1
ter sklepa edinega družbenika z dne 1. 5.
2009 se zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti začne postopek redne likvidacije
družbe Felix Felicis, družba za svetovanje
d.o.o., Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana,
matična številka: 2244837000. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave
tega obvestila.
Felix Felicis d.o.o. – v likvidaciji

Sklici skupščin
Ob-4297/09
Popravek
Zaradi pomotoma izpadlega sklepa pri
sklicu 15. skupščine Gradbeno podjetje Radlje d.d., Mariborska ulica 40, 2360 Radlje
ob Dravi, ki bo v četrtek, dne 18. 6. 2009, ob
16. uri, v sejni sobi gospodarske družbe, se
besedilo predlaganih sklepov dopolni v sledečem obsegu:
K tč. 5.2 – Zaradi zagotovitve možnosti
širjenja dejavnosti družbe se besedilo statuta GP Radlje d.d. v točki 3.1. v poglavju
»Dejavnost družbe« dopolni s sledečim besedilom:
»I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov,
I 55.209 Druge nastanitve za krajši
čas«.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava: Marjan Potnik, inž. grad.
Ob-4211/09
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana,
Koprska 104, vabi uprava družbe delničarje na
14. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d., Ljub
ljana, Koprska 104,
ki bo v torek 7. julija 2009, z začetkom ob
14. uri, v sejni sobi družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana, Koprska 104.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Slavko Trstenjak, odv.
Za preštevalca glasov se imenuje Erik
Dimitrijevič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
II. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah sprejme skupščina na
predlog uprave in nadzornega sveta naslednji sklep:
Skupščina družbe sprejme poslovno poročilo za leto 2008.
Upravi se podeli razrešnica za poslovno
leto 2008.
III. Potrditev plana družbe za leto 2009.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep:
Skupščina potrdi predlagani plan družbe
za leto 2009.
IV. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep: bilančni
dobiček v višini 2.072.962,00 EUR, ki je
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sestavljen iz dobička tekočega leta 2008
v višini 59.406,00 EUR ter prenesenega
čistega dobička preteklih let v skupni višini 2.013.556,00 EUR ostane nerazporejen. Preneseni dobiček za leto 2004 znaša
401.228,36 EUR, za leto 2005 817.256,37
EUR, za leto 2006 pa 422.282,27 EUR za
leto 2007 pa 372.789,00 EUR.
V. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina potrdi revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana za revidiranje letnih poročil za leto 2009.
VI. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep:
S funkcije člana nadzornega sveta družbe IMP Klima montaža d.d. se z dnem 7. 7.
2009 odpokliče Milan Pirc.
Z dnem 8. 7. 2009 se kot člana nadzornega sveta družbe IMP Klima montaža d.d.
imenuje Mojca Dobnikar.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, na naslovu
Koprska 104, 1000 Ljubljana, 14 dni pred
skupščino, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delničarjev.
IMP Klima montaža d.d., Ljubljana
uprava družbe
Nedeljko Teodorovič
Ob-4212/09
Na podlagi določb 17. člena do 20. člena
Statuta družbe CVS Mobile, informacijske
storitve, d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah sklicujem
zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe CVS Mobile,
informacijske storitve, d.d.,
ki bo na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana, dne 8. 7. 2009,
ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Matija Jamnik. Za preštevalca
glasov se izvolita Marko Maver in Milena
Debevec. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejetem Revidiranem letnem poročilu za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe
o sprejetem Revidiranim letnim poročilom
za leto 2008.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa: izkazan bilančni dobiček
za leto 2008 v višini 64.444,94 EUR se v višini 30.444,94 EUR nameni za oblikovanje
sklada za odkup lastnih delnic, preostanek
v višini 34.000,00 EUR za pa nameni za
izplačilo dividend, in sicer 0,17 EUR bruto
po delnici.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008 ter se jima podeli razrešnica.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto
2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe CVS
Mobile, informacijske rešitve, d.d. za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba IN
Revizija d.o.o.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana,
vsak delovnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave tega sklica dalje do dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne
30. 6. 2009. Delničarji, ki se želijo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje tri dni pred dnem zasedanja
skupščine. Pooblaščenci oziroma zakoniti
zastopniki morajo pooblastila shraniti na sedežu družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine, v upravičenih razlogih
pa najkasneje dve uri pred zasedanjem.
CVS Mobile d.d.
uprava podjetja
Ob-4233/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena Statuta družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik, uprava družbe
sklicuje
15. skupščino
delničarjev družbe KAM-BUS, d.d.
Kamnik,
ki bo v ponedeljek, 6. julija 2009, ob
13. uri, na sedežu družbe KAM-BUS, d.d.
Kamnik, Perovo 30, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Jordan Boštjan,
– za preštevalca glasov Tatjana Petrovič
in Leopold Rožman,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Jože
Rožman.
2. a) Predstavitev letnega poročila za
leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona ogospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta ob preveritvi letnega poročila po 282.
členu Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček, ki po poslovnem poročilu, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet, znaša 1.367.230,00 EUR, pri če-
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mer dobiček poslovnega leta 2008 znaša
202.708,00 EUR, preneseni čisti dobiček
prejšnjih let pa skupaj znaša 1.164.522,00
EUR, se razporedi:
– Delničarjem se iz nerazporejeni dobička izplača dividenda v višini 140.639,90
EUR, kar znaša 0,95 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo 2 dni po skupščini družbe. Dividenda se izplača najkasneje v roku 90 dni po sprejemu sklepa.
– Upravi se izplača nagrada v višini
4.000,00 EUR bruto.
– Predsedniku nadzornega sveta se izplača nagrada v višini 850,00 EUR. Dvema
članoma nadzornega sveta se izplača nagrada v skupni višini 1.000 EUR.
– Iz bilančnega dobička se 500.000,00
EUR razporedi v druge rezerve, preostanek bilančnega dobička v višini 720.740,10
EUR pa se prenese za uporabo v naslednjih
letih.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2009 v skladu s 57. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za leto 2009 skupščina imenuje revizijsko
družbo ABC revizija, družba za revizijo in
sorodne storitve, d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprememba statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
skupščina sprejme naslednji sklep:
Zaradi uskladitve z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008
(Uradni list RS, št. 17/08) se spremeni 3.
člen, in sicer:
Družba opravlja gospodarske posle
v okviru naslednjih v sodni register vpisanih
dejavnosti:
G 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H 49.310 Mestni in primestni kopenski
potniški promet
H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I 56.300 Strežba pijač
L 68.200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem
N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
M 77.110 Dajanje lastnih motornih vozil
v najem in zakup.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred skupščino, v tajništvu
uprave na sedežu družbe.
Vsak delničar lahko pri predlaganih
sklepih pri posameznih točkah dnevnega
reda poda razumno utemeljene nasprotne
predloge. Če bo delničar nasprotni predlog
vložil v roku 7 dni od objave sklica skupšči-
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ne, bo nasprotni predlog objavila uprava na
stroške družbe.
Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik,
»za 15. skupščino«.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni
dan, med 10. in 12. uro, na istem mestu. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14.
uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
direktorica družbe
Sonja Zore
Ob-4234/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 35. in 36. člena Statuta
družbe Domel d.d. uprava družbe sklicuje
13. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 7. julija 2009, ob 12. uri na
sedežu družbe Domel d.d., v Železnikih,
Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2008 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008. Skupščina na podlagi
soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini
6.162.107,24 EUR, od katerega preostanek
čistega dobička za poslovno leto 2008 znaša 332.803,62 EUR in preneseni dobiček
iz prejšnjih let znaša 5.829.303,62 EUR,
uporabi kot sledi:
a) Del bilančnega dobička v znesku
496.922,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,40 EUR na delnico.
b) Preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2008 v znesku
5.665.184,84 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju najkasneje do 30. 9. 2009 tistim delničarjem, ki so
kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo
družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. v poslovnem letu 2008 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2008
podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2009 se za
revizorja imenuje revizijska družba Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljub
ljana, Kamniška ulica 25.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
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sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniški knjigi družbe
in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje
v roku treh dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka
skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pismene
prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Celotno gradivo za skupščino, katerega
del sta tudi letno poročilo za leto 2008 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2008, je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delovni dan, od 10. do 12. ure.
Domel, d.d.
dr. Jožica Rejec
predsednica uprave
Ob-4244/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) in 38.
člena statuta družbe TKI Hrastnik,d.d., Za
Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni svet
sklicujeta
štirinajsto skupščino delniške družbe,
ki bo 14. 7. 2009, ob 14. uri v prostorih
sejne sobe Uprave družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu
uprave kot sledi:
– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
– preštevalci glasov: Frančiška Šentjurc,
Jana Zupanek ( Mateja Majdič),
– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima
podeli razrešnico.
3. Predlog razdelitve bilančnega dobička
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in pozitivnega mnenja
nadzornega sveta se bilančni dobiček v poslovnem letu 2008, v višini 2.007.198,10 €
razdeli na naslednje sestavine kapitala:
a) 100.359,90 € na zakonske rezerve,
b) 1.906.838,20 € pa ostane nerazporejen dobiček.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
TKI Hrastnik, d.d. za leto 2009, se na predlog nadzornega sveta imenuje revizorska
hiša KPMG d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu uprave
družbe na naslovu Za Savo 6, Hrastnik, vsak
delovni dan v tednu med 12. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zakonitemu
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor, kjer
bo zasedanje skupščine. Delničarji morajo
svojo udeležbo na skupščini prijaviti upravi
družbe pisno, najkasneje tri dni pred skupščino, oziroma pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in najkasneje tri dni
pred skupščino predloženo upravi družbe,
kjer se hrani. Delničarji, udeleženci zasedanja skupščine so dolžni podpisati seznam
prisotnih na seji skupščine uro pred uradnim začetkom skupščine. Pooblastila za
zastopanje in pridobitev glasovalne pravice
na skupščini delniške družbe pridobljena
na podlagi organizirano zbiranih pooblastil,
morajo biti pridobljena na način kot to določa Zakon o prevzemih (ZPre) Ur. l. RS, št.
47/97, 61. in 62. člen ter o nameri, razlogih
ter o načinu zbiranja pooblastil, predhodno
obvestiti Agencijo za trg vrednostih papirjev.
Za
sprejem
skupščinskih
sklepov je potrebna večina oddanih glasov
delničarjev(navadna večina), razen če zakon ali statut ne določata drugače.
TKI Hrastnik, d.d.
uprava
direktor
Branko Majes, univ. dipl. oec.
nadzorni svet
predsednik
Stevica Čeko, univ. dipl. oec.
Št. 02552
Ob-4247/09
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
40. člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča,
d.d., sklicujemo
14. skupščino
družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v petek, 10. 7. 2009, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave skupščina izvoli za preštevalca glasov Zvonimira Žagarja in Petra Medveda. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek
iz Kočevja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
uprave in poročilom nadzornega sveta
o sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo
Grča d.d., za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
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nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča
d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2008.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2008 znaša 4.190.681,96 EUR in
sestoji iz prenesenega čistega poslovnega
izida v višini 3.455.997,29 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2008, v višini
734.684,67 EUR.
3.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem, v višini 0,71 EUR bruto/delnico, iz prenesenega
dobička za leto 2005. Dividende se izplačajo
najkasneje do 31. 12. 2009, vsem lastnikom
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD v Ljubljani, na dan 30. 6.
2009;
– za izplačilo nagrad:
– upravi, v višini 25.000,00 EUR,
– nadzornemu svetu, v višini 8.250,00
EUR, vsakemu članu do 1/3.
Nagrade se izplačajo iz dobička za leto
2005 do 31. 10. 2009.
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček.
3.3. Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
na podlagi osme alinee prvega odstavka
247. člena ZGD-1, pooblašča skupščina
upravo za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme preseči 10%
osnovnega kapitala družbe oziroma 46.642
delnic. Skupščina pooblašča upravo, da
v korist družbe kupuje lastne delnice, s tem,
da najvišja nakupna cena ne sme preseči
zadnje znane knjigovodske vrednosti. Najnižja prodajna cena delnice pa ne sme biti
manjša od povprečne nakupne cene delnic.
Pooblašča jo tudi, da delnice umakne brez
nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
5.1. Ugotovi se, da zaradi preteka mandata dne 28. 11. 2009 preneha funkcija članoma nadzornega sveta:
– mag. Črtomiru Vilharju, univ. dipl. ing.
in
– Andreju Kastelicu, univ. dipl. ing.
5.2. Nadzorni svet predlaga skupščini,
da sprejme sklep:
Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za
mandat od 29. 11. 2009 do 28. 11. 2013:
– mag. Črtomira Vilharja, univ. dipl. ing.,
– Andreja Kastelica, univ. dipl. ing.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep: skupščina družbe imenuje
za revidiranje računovodskih izkazov družbe
Gozdarstvo Grča, d.d., Kočevje, za poslovno leto 2009 revizijsko družbo Revidicom,
d.o.o., Maribor.

2. Spremembe statuta družbe.
3. Seznanitev skupščine s Poročilom
upravnega odbora o sprejetem revidiranem
letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto
2008 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje za leto 2008 ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
5. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Božo
Šola.
Za preštevalki glasov se izvolita Darinka
Rom Krajnc in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa k točki 2:
2. 1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta CM Celje, d.d.- Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke
gradnje, v predlaganem besedilu.
2. 2. Skupščina pooblašča upravni odbor, da izdela prečiščeno besedilo statuta
v skladu s sprejetimi spremembami.
3. Seznanitev skupščine s Poročilom
upravnega odbora o sprejetem revidiranem
letnem poročilu skupine CM Celje, d.d. za
leto 2008 in o sprejetem revidiranem letnem
poročilu Skupine CM Celje za leto 2008
ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravnemu odboru
družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Predlog sklepa k točki 3:
3.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom upravnega odbora družbe o sprejetem
revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2008 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje
za leto 2008.
3.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 6.134.399,10
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
419.202,60 EUR oziroma 7,40 EUR bruto
vrednosti na delnico se nameni za izplačilo
dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 2002 v višini 221.846,23
EUR in 197.356,37 EUR iz prenesenega dobička iz leta 2003. Pri obračunu izplačila dividend se lastne delnice odštejejo od stanja
v delniški knjigi. Upravičenci do dividende
so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralno klirinški depotni družbi
d.d., Ljubljana, na deseti dan pred zasedanjem skupščine.
Dividenda se izplača najkasneje v 120
dneh po sprejemu sklepa.
c) O delu bilančnega dobička v višini
5.715.196,50 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravnemu odboru družbe za poslovno leto
2008.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Predlog sklepa k točki 4: za revizorja
družbe za poslovno leto 2009 skupščina
imenuje družbo Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000
Murska Sobota. Če revizorska družba spre-

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni
dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 30. 6. 2009 vpisani v Centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD in ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijava je pravočasna, če jo družba
prejme najkasneje do torka, 7. 7. 2009, do
12. ure, na naslov: Gozdarstvo Grča, d.d.,
Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič začne.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število zastopanega osnovnega
kapitala.
Gozdarstvo Grča, d.d.
uprava družbe
mag. Branko Južnič,
univ. dipl. ing. gozd.
predsednik nadzornega sveta
mag. Črtomir Vilhar,
univ. dipl. ing. gozd.
Ob-4248/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d., Lava 42,
Celje, upravni odbor sklicuje
16. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje,
ki bo v sredo, 8. 7. 2009, ob 11. uri,
v sejni sobi CM Celje, d.d. – PAK, v Veliki
Pirešici 51b.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
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meni pogoje izvedbe revizije glede na dano
ponudbo, je upravni odbor pooblaščen imenovati drugega revizorja.
5. Poslovanje s skladom lastnih delnic ter
pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Predlog sklepa k točki 5:
5.1. Skupščina na podlagi osme alineje
prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravni odbor, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati petdeset odstotkov nad knjigovodsko
vrednostjo delnice na dan odkupa, najnižja
pa ne manj kot petdeset odstotkov knjigovodske vrednosti;
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala;
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
5.2. Upravni odbor lahko lastne delnice
družbe nameni za izplačilo nagrad upravnemu odboru.
5.3. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic upravni odbor ni vezan na določilo
221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
5.4. Upravni odbor je pooblaščen, da
pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena Zakona
o gospodarskih družbah izključi prednostno
pravico dotedanjih delničarjev.
5.5. Skupščina pooblašča upravni odbor,
da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu,
od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci,
zastopniki in člani upravnega odbora. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom
glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo
delničarji vpisane v DK pri KDD Ljubljana,
na deseti dan pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki najkasneje
3 dni pred sejo skupščine upravnemu odboru družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci se
pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
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naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je
prisotnih vsaj 40% vseh glasov osnovnega
kapitala.
CM Celje, d.d.
predsednik upravnega odbora
Marjan Vengust
Ob-4249/09
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom statuta
delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d.,
Kal 1, Pivka sklicuje uprava družbe
15. skupščino
delniške družbe Pivka
perutninarstvo d.d.,
ki bo dne 10. 7. 2009, ob 14. uri na sedežu družbe v sejni sobi, Kal 1, Pivka.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Stane Kranjec, za preštevalca glasov se
imenujeta Cvetka Rebec in Boštjan Žitko.
Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008, mnenjem pooblaščenega revizorja in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 2:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008, mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2008.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2008.
Predlog sklepa št. 3:
3. Bilančni dobiček družbe Pivka d.d.,
ki na dan 31. 12. 2008 znaša 497.688,00
EUR, se razporedi:
– Del bilančnega dobička v višini
100.057,35 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe KDD
na dan 29. 5. 2009, v obliki dividende, ki
znaša 0,0921 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 60 dni od dneva
skupščine.
– Preostanek bilančnega dobička v višini
397.688,00 EUR ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 4:
4. Za pooblaščenega revizorja družbe
za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo PRO Revizija d.o.o., Kazarje
10, Postojna.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal
1, Pivka, vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi
na Klirinško depotni družbi.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.

Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka perutninarstvo, d.d.
predsednik uprave
Janez Rebec
Št. 09/2009
Ob-4250/09
Na podlagi 6. člena Statuta družbe Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje,
sklicuje uprava družbe
13. redno sejo skupščine
Izletnik Celje d.d., Celje
Dnevni red za 13. redno sejo skupščine
družbe Izletnik Celje d.d., ki bo dne 9. julija
2009, ob 8. uri na sedežu družbe v sejni sobi
112/I na Avtobusni postaji v Celju.
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa (predlagatelj: uprava)
Skupščina izvoli predsednika skupščine
Vekoslava Šketa in dve preštevalki glasov:
Anico Vojkovič in Brigito Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljena notarka,
Katja Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Vodstvo seje prevzame izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi sklepčnost.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in poročilom nadzornega sveta
o poslovanju Izletnika Celje d.d. za poslovno
leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa (predlagatelja: uprava in
nadzorni svet):
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2008.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in delo nadzornega sveta za leto 2008 in
jima podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa (predlagatelja: uprava in
nadzorni svet): skupščina sprejme sklep, da
na podlagi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček družbe, ki po
stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 260.215 €,
ostane nerazporejen.
5. Seznanitev skupščine o članu nadzornega sveta kot predstavnika delavcev.
Predlog sklepa (predlagatelj uprava):
a) Skupščina se seznani, da je dne
5. maja 2009 Svet delavcev odpoklical imenovanega člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, Ferdinanda Šorlija.
b) Skupščina se seznani o imenovanju
novega člana nadzornega sveta, Janeza
Voge, ki ga je v ta organ imenoval Svet delavcev s pričetkom mandata 5. maja 2009.
6. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa (predlagatelj: nadzorni
svet): skupščina imenuje za leto 2009 revizorja KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
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7. Izvolitev stalnega predsednika skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelj: nadzorni
svet): skupščina izvoli stalnega predsednika skupščine, Franca Miheliča.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari Jelen
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo v Klirinško depotni družbi na osnovi
zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti udeležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 6. 7. 2009). Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na
skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo
v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino vključno s predlogi
je na vpogled, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo
v Uradnem listu RS.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 9. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje d.d.
direktor podjetja
Darko Šafarič, dipl. ekon.
.
Ob-4251/09
Na podlagi točke 7.17 točke Statuta delniške družbe Tehniška založba Slovenije d.
d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana, direktor
družbe sklicuje
skupščino delničarjev
družbe Tehniška založba Slovenije d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana,
ki bo v četrtek, 18. junija 2009, ob 13. uri,
v prostorih Tehniške založbe Slovenije d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev predlagane
notarke.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2008 ter mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega
sveta k letnima poročiloma.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.
4. Sklepanje o pooblastilu direktorju za
pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Direktor družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Blaž de
Costa, za verifikacijsko komisijo se izvoli Sonja Dacar, na skupščini prisostvuje notarka
Nevenka Tory.
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2008 ter mnenjem revizorja
k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma.
Ad 3) a) Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2008 v višini 2.117.870,26 EUR se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2008.
Ad 4) V skladu z 247. členom ZGD-1
skupščina družbe pooblašča direktorja, da
v obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice, katerih skupni delež ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, po najnižji nakupni ceni 20,00 EUR in najvišji nakupni ceni
30,00 EUR za delnico. Prednostna pravica
delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic se v skladu s smiselno uporabo
337. člena ZGD-1 v celoti izključi.
Ad 5) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe se za leto 2009 imenuje revizijska
družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe Tehniška založba Slovenije d.d., Ljubljana, pri KDD, d.d.,
Ljubljana, na dan 14. 6. 2009, in, ki svojo
udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni
pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne v istih prostorih in istim
dnevnim redom, ob 14. uri. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe v po
slovnih prostorih družbe v Ljubljani, Lepi
pot 6, v tajništvu družbe, vsak delavnik, med
10. in 13. uro.
Tehniška založba Slovenije, d.d.
Blaž de Costa
direktor
Ob-4252/09
Uprava družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno, sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Certa Holding d.d.
Cerkno,
ki bo potekala v torek, dne 7. 7. 2009, ob
12. uri, v poslovnih prostorih notarja Bojana
Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju Certa holding d.d. Cerkno za poslov-
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no leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2008
znaša bilančni dobiček družbe Certa Holding d.d. – družba pooblaščenka Cerkno
1.372.634,62 EUR.
Bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Določitev sejnine predsedniku in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Predsedniku in članom nadzornega sveta pripada sejnina za posamezno sejo nadzornega sveta, in sicer:
– predsedniku nadzornega sveta 300,00
EUR bruto,
– članom nadzornega sveta 200,00 EUR
bruto.
5. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta Certa Holding d.d. Cerkno.
Predlog sklepa: za nadomestnega člana
nadzornega sveta družbe Certa Holding d.d.
Cerkno se imenuje Marjan Simonič, Lazec
12, 5282 Cerkno.
6. Obravnava in predlog skupščini o možnosti nakupa lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 247. člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko v roku
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% svojega
kapitala, z namenom, da delnice odkupijo
delavci družbe ali z njo povezane družbe
in umika delnic po določbah o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic
lahko znaša 0,83 EUR in največ 2,09 EUR
na delnico.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2009
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Dunajska
cesta 111, Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno
najavi družbi svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine 7. 7. 2009, ob 12.15, na
istem mestu.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan do zasedanja, od 11.
do 13. ure.
Certa Holding d. d.
Branko Bogataj
uprava
Ob-4253/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta delniške družbe Certa d.d. Cerkno, sklicuje direktor družbe
18. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v torek, dne 7. 7. 2009
ob 10. uri, v poslovnih prostorih odvetniške
družbe Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana.
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Predlagani dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
in dva člana predsedstva skupščine po predlogu direktorja.
2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno leto
2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega
poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2008 znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cerkno, 1.829.998
EUR in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2008 v višini 1.106.286 EUR;
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih let v višini 723.712 EUR;
Bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.
4. Določitev sejnine predsedniku in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Predsedniku in članom nadzornega sveta pripada sejnina za posamezno sejo nadzornega sveta, in sicer:
– predsedniku nadzornega sveta 300,00
EUR bruto,
– članom nadzornega sveta 200,00 EUR
bruto.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno
najavi družbi svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine, dne 7. 7. 2009 ob 11.
uri na istem mestu, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih
delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan do zasedanja od
11. do 13. ure.
Predlog sklepov k 5. točki dnevnega reda
je podal sam nadzorni svet, predloge sklepov k ostalim točkam dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet in direktor družbe.
Certa d.d. Cerkno
Metod Sedej
direktor
Ob-4254/09
Na podlagi 42. člena statuta družbe SŽ
– Projektivno podjetje Ljubljana d.d. uprava
sklicuje
17. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Jurčkova cesta 229, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 6. julija 2009, ob 13.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Jurčkova
cesta 229, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb., Boris
Glušac, univ. dipl. inž. gradb.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2008
znaša 1.370.492,06 EUR in se uporabi kot
sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2008, v višini
52.882,50 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,50 EUR na navadno delnico;
– preostali del bilančnega dobička, v višini 1.317.609,56 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2009
tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic
vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan 6. 7. 2009, tj. na
dan skupščine.
c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in
nadzornemu svetu družbe se za uspešno
delo, v breme poslovnih stroškov leta 2009,
izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.
3. 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 Plus Revizija, d.o.o., Trzin,
Špruha 19.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.
Ob-4255/09
Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub
ljana, sklicuje
skupščino družbe
Metalka Commerce d.d.,
ki bo v torek 7. 7. 2009, ob 9. uri, na
sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.
2. Informacija o letnem poročilu družbe za
leto 2008 in poročilu nadzornega sveta družbe o njegovi preveritvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2008.
3. Sprememba statuta zaradi razširitve
dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
– G47.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali,
– G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
in se s temi dejavnostmi dopolni 2. člen
statuta družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje
tri dni pred skupščino in se pisno najavijo
tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe
najkasneje do petka, 3. 7. 2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.
Metalka Commerce d.d.
uprava
Franc Ziherl – direktor
Ob-4256/09
Na podlagi 19. člena statuta družbe Velana d.d. uprava družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Velana tovarna zaves
d.d. Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo dne 7. 7. 2009, ob 9. uri, na sedežu
družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani.
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Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Mirana Kovačiča, za
preštevalca glasov Tanjo Šircelj in Tomaža
Grčarja. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nevenke Tory.
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe in podellitev razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta družbe.
Predlogi sklepov:
2.a) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
in sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Velana d.d. za poslovno leto 2008.
2.b) Skupščina članom nadzornega sveta in članom uprave družbe Velana d.d.,
Ljubljana podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2008, s katero odobrava in potrjuje delo
teh dveh organov v poslovnem letu 2008.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 skupščina imenuje revizijsko družbo Renoma podjetje za
revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica
25, Ljubljana.
4. Določitev sejnine članom revizijske
komisije.
Predlog sklepa: člani revizijske komisije,
ki so hkrati člani nadzornega sveta dobijo za
vsako sejo sejnino, ki je enaka 80% sejnine
za redno sejo nadzornega sveta, zunanji
člani revizijske komisije pa sejnino, ki je
enaka sejnini predsednika nadzornega sveta za redno sejo nadzornega sveta.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo za leto 2008, poročilo revizorja, poročilo nadzornega sveta za leto 2008, utemljene predloge sklepov, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 10. in 12. uro,
ves čas od objave tega sklica.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni in dostopni tudi
na spletni strani www.velana.si.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine
udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi
predložiti pooblastilo. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in ostane deponirano
na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.
Velana tovarna zaves d.d.
uprava družbe
Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.
Ob-4264/09
V skladu z 9.5. členom statuta delniške družbe Moja delnica, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
15. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo dne 10. 7. 2009 ob 8. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Sklep 1. Na predlog uprave se sprejme sklep: za predsednika skupščine se
izvoli Mateja Stanič Rudolf, za preštevalca
glasov se imenujeta Aljoša Bizjak in Maja
Vrečar.
2.1. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2008 z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 in
uporaba bilančnega dobička za leto 2008.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in
Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter razprava o uporabi bilančnega dobička.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
znaša 844.072 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta v višini 695.784
EUR ter prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 148.288 EUR.
Bilančni dobiček se razdeli: 118.611
EUR se razporedi v dividende, kar znese
1,00 EUR bruto na delnico. Do dividende
so upravičeni delničarji, ki so vpisani na
dan zasedanja skupščine v delniško knjigo.
Uprava je dolžna izvesti plačila najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa.
Preostanek bilančnega dobička v višini
725.461 EUR ostane nerazporejen.
2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2008.
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2008 v skladu z 294. členom ZGD.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Sklep 3. Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep: za revizorsko družbo za
revidiranje poslovanja za poslovno leto 2009
se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Davčna
ulica 1, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino skupaj z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008, mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2008 je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak dan od 8. do 10. ure, od objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
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Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
uprava
Ob-4265/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 in spremembe) in 38.–40. člena Statuta Kovinoplastike Lož d.d., uprava družbe sklicuje
15. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v četrtek, dne 9. julija 2009, ob 16.
uri, v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Anton Žnidaršič. Ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Za preštevalca glasov se izvolita
Meta Turk in Metoda Vrtar. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta in sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Skupščina se je seznanila z revidiranim
Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za
leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček za leto 2008 je
sestavljen iz prenesenega čistega dobička
v znesku 29.885.619 € in čistega dobička
poslovnega leta 2008 v znesku 80.194 €.
Bilančni dobiček v skupnem znesku
29.965.813 € ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2008 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
3. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2009 revizijsko družbo
KPMG, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2008, poročilom nadzornega sveta
po 282. členu ZGD-1 ter predlogi sklepov po
navedenem dnevnem redu z utemeljitvami,
so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in pravne
službe, vsak delovni dan od 11. do 14. ure,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi
na intranetni strani družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralno klirinški depotni družbi
d.d. dne 29. 6. 2009 in, ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
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skupščini najmanj 3 dni pred dnem zasedanja skupščine, to je do vključno 6. 7. 2009.
Delničar, ki ne izpolni te obveznosti, izgubi
pravico do glasovanja in udeležbe na seji.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Kovinoplastika Lož d.d.
uprava družbe
Ob-4295/09
Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
15. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 6. julija 2009, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008 in
s poročilom nadzornega sveta družbe LIP
Radomlje d.d. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev LIP Radomlje
d.d. se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008 in s poročilom
nadzornega sveta LIP Radomlje d.d.
3.2. Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa:
4.1. Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2009, se imenuje revizijska
družba RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
5. Dokapitalizacija LIP Radomlje d.d.
Predlog sklepa:
5.1. Osnovni kapital družbe LIP Radomlje d.d. sedaj znaša 1.740.485,73 EUR in
je razdeljen na 417.090 delnic.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 100.000 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skupno število novo izdanih delnic
se poveča v enakem razmerju, kot osnovni
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kapital, tako da je celotni osnovni kapital
družbe po povečanju osnovnega kapitala
razdeljen na 517.090 delnic.
Novo izdane delnice se vplačujejo v znesku 10 EUR po delnici, tako da znaša skupna vrednost dokapitalizacije 1.000.000,00
EUR. Obstoječi osnovni kapital se dvigne iz
1.740.485,73 EUR na znesek 2.157.680,16
EUR, presežek zneska dokapitalizacije v višini 582.805,59 EUR pa se prenese na kapitalske rezerve.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom upravičenja in pravice,
ki so enaka kot upravičenja in pravice že
obstoječih delnic. Glede načina in pogojev
prenosa novo izdanih delnic, se uporabljajo
določila Statuta družbe.
V skladu s Statutom, imajo dosedanji
delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d.
Ljubljana, prednostno pravico do vpisa v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Rok za uveljavitev te pravice je
od 7. 7. 2009 do 15. 8. 2009.
V primeru, da vsi obstoječi delničarji
prednostne pravice ne bodo izkoristili v celoti, bo družba neprodane delnice iz prvega
kroga prodala ostalim zainteresiranim delničarjem, v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu družbe.
Vpis novih delnic se izvede v GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d., za
prvi krog od 7. 7. 2008 do 15. 8. 2009, za
drugi krog od 15. 8. 2009 do 15. 9. 2009.
Uspešnost povečanja osnovnega kapitala: povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vplačane vse razpisane delnice.
Delnice se vplačajo v celoti v denarju,
v polnem emisijskem znesku.
V primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila izplačala oziroma vrnila vplačnikom najkasneje
v osmih delovnih dneh po končanem drugem krogu prodaje.
Delnice bodo izdane, razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki. Delničar, ki bo vpisal in
vplačal nove delnice, se vpiše v kot imetnik
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Ljubljana.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da ustrezno spremeni Statut družbe
zaradi uskladitve s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala in sicer tako, da
bo možno vpisati v sodni register povečanje osnovnega kapitala, glede na dejansko
vplačano število dokapitalizacijskih delnic.
Na skupščini imajo pravico glasovanja tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana in
ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko
vsaj 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež
družbe do vključno 1. julija 2009.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Pelechova cesta 15, Radomlje, v tajništvu pri Brigiti Jerman, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10 do 12 ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še

ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo
v tajništvu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi, sedem dni po objavi sklica skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik
Ob-4302/09
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 8. julija 2009 ob 8.30 v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov
drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli
Magda Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2008 s strani
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2008.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2008 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe se za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 imenuje
revizijska družba EURO-IN & PARTNERS,
revizija in svetovanje, d.o.o., Kidričeva 66a,
4220 Škofja Loka.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta imenuje predstavnik delničarjev z mandatom od
17. 7. 2009 do 17. 7. 2011.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan, med 10. in 11. uro, pri
Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 5. 7. 2009 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
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izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne, ob 9 uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG Tolmin d.d.
uprava družbe
Ob-4303/09
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 8. julija 2009, ob 8. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli pa
Magdo Logar.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročilom družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2008,
s strani nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto
2008, in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGGDružba pooblaščenka d.d. in skupine SGG
za leto 2008.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2008.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2008 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revizijo računovodskih izkazov za
leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2009 imenuje EURO-IN & PARTNERS, revizija in svetovanje, d.o.o., Kidričeva 66a, 4220 Škofja Loka.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delni-

čarjem na vpogled na sedežu SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan, med 10. in
11. uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 5. 7. 2009 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne, ob 8.30, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-4305/09
Direktor družbe Koratur, avtobusni promet in turizem, d.d., Perzonali 48, Prevalje,
na podlagi 6.3. člena statuta družbe sklicuje
14. sejo skupščine Koratur
avtobusni promet in turizem, d.d.,
ki bo dne 9. 7. 2009, ob 12. uri, na sedežu družbe na Prevaljah, Perzonali 48.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega telesa in predstavitev vabljenega notarja.
Predlog sklepa (predlog uprave):
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Vekoslav
Šket,
– preštevalki glasov Vlasta Tominc in
Blanka Gregor.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube za leto 2008 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta):
1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
Letnega poročila za leto 2008.
2. Čista izguba poslovnega leta 2008
v višini 164.702,31 EUR se delno pokrije iz
prenesenega dobička preteklih let v višini
146.000,24 EUR, delno pa iz kapitalskih rezerv v višini 18.702,07 EUR.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
3. Odstop dosedanjega člana nadzornega
sveta in izvolitev novega člana nadzornega
sveta ter seznanitev skupščine z imenovanjem predstavnika delavcev v nadzorni svet
delniške družbe s strani sveta delavcev.
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Predlog sklepa (predlog nadzornega
sveta):
1. Skupščina se seznani, da je dosedanji
član nadzornega sveta, predstavnik kapitala
Peter Pavček, podal odstopno izjavo, skladno s katero z dnem te skupščine odstopa
kot član nadzornega sveta.
2. Za novega člana nadzornega sveta za
obdobje štirih let se izvoli Franc Mihelič.
3. Skupščina se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet delniške družbe za
štiriletno mandatno obdobje imenoval člana: Praper Jožefa kot predstavnika delavcev
v nadzornem svetu delniške družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa (predlog nadzornega
sveta): na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe za poslovno leto 2009 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so kot lastniki delnic družbe
vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi v Ljubljani na dan
30. 6. 2009 oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblaščenci naj hkrati s prijavo
družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki
pa dokazilo o zastopanju. Pooblastilo mora
biti skladno z zahtevami, ki so določene
z zakonom. Svojo udeležbo je potrebno najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno
napovedati na sedežu družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo v prostorih uprave družbe, na naslovu
Perzonali 48, Prevalje, vsak delovni dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno
sestane. V tem primeru lahko skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Koratur,
avtobusni promet in turizem, d.d.
direktor
Tine Tevž
Ob-4306/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe, sklicuje uprava družbe Cetis, d.d., Čopova 24,
3000 Celje,
14. redno skupščino
družbe Cetis, d.d.,
ki bo v torek, 7. 7. 2009, ob 10. uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, v sejni
sobi št. 608.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina izvoli predsednika skupščine,
Ljuba Pečeta, in dva preštevalca glasov,
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Mira Zakrajška in Bernarda Gregla, ter ugotovi prisotnost notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis
d.d. za poslovno leto 2008 in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe
Cetis d.d. za poslovno leto 2008 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi
s pregledom revidiranega letnega poročila
o poslovanju družbe Cetis d.d. za poslovno
leto 2008 in revidiranega konsolidiranega
letnega poročila družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
3.1. Bilančni dobiček družbe Cetis d.d.,
za leto 2008 znaša 455.876,21 EUR in se
kot preneseni dobiček prenese za uporabo
v naslednjih letih.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Cetis d.d. v poslovnem
letu 2008 ter se upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnica za leto 2008.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe Cetis d.d.
4.1 Predlog skupščini o imenovanju novih članov.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta se izvolijo:
– Ljubo Peče, Cesta v Rošpoh 47, 2351
Kamnica,
– Franc Ješovnik, Ulica Veljka Vlahoviča
31, 2000 Maribor,
– mag. Dušan Mikuš, Sneberska cesta
11f, 1260 Ljubljana,
– Anton Tropenauer, Lešane 51a, 9253
Apače.
Mandat članom prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja štiri leta.
4.2 Informacija skupščini o podaljšanju
mandatov članov nadzornega sveta; skupščina se seznani, da je dne 26. 4. 2009 prenehal mandat članoma nadzornega sveta –
predstavnikoma delavcev, Bernardu Greglu
in Marku Meliku. Svet delavcev je za nova
člana nadzornega sveta ponovno imenoval
Bernarda Gregla in Marka Melika, pri čemer
je njun novi mandat nastopil 26. 4. 2009 in
traja štiri leta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009 skupščina
delničarjev imenuje: ABC Revizijo, d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške
družbe Cetis, d.d. vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Delničar, pooblaščenec delničarja ali zakoniti zastopnik mora
na skupščino prinesti osebni dokument in
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi. Vsaka delnica na skupščini družbe
zagotavlja en glas.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Delničarjem predlagamo, da dvignejo
glasovnice pred začetkom zasedanja skupščine, med 9. in 10. uro.
Gradivo za vse točke dnevnega reda
skupaj s sprejetim letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter predlogu sprememb statuta je
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delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine dalje, med 8. in 12. uro, v tajništvu
uprave.
Cetis, d.d.
glavna direktorica Cetis d.d.
mag. Simona Potočnik
Ob-4309/09
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica
10, upravni odbor sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
Stolpniška ulica 10, Ljubljana
ki bo dne 15. 7. 2009, ob 8. uri v sejni
sobi upravne stavbe na Stolpniški ulici 10
v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika
skupščine se izvoli Mirana Moškotevca,
odvetnika iz Ljubljane, za preštevalki se
imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Suzana
Golja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2008 in sklepa
o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu
svetu, upravnemu odboru, glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim direktorjem
poslovnih področij na podlagi seznanitve
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom in poročilom revizorja za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.1. Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom in konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2008,
poročilom revizorja k letnemu poročilu in
konsolidiranemu letnemu poročilu in Poročilom upravnega odbora in nadzornega
sveta do prenehanja mandata za poslovno
leto 2008, po 282. členu v povezavi z 285.
členom ZGD-1.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2008 znaša 1.221.022,00 EUR in ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za obdobje od 1. 1. 2008
do 26. 11. 2008, nadzornemu svetu družbe
za obdobje od 1. 1. 2008 do 26. 11. 2008,
upravnemu odboru za obdobje od 27. 11.
2008 do 31. 12. 2008 ter glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim direktorjem vseh
poslovnih področij za obdobje od 2. 12.
2008 do 31. 12. 2008, s katero potrjuje in
odobri njihovo delo v poslovnem letu 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
revizorja družbe za leto 2009 se imenuje
Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
4. Sprememba Statuta.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Statut družbe se spremeni tako, da se
v 3. členu dejavnost družbe dopolni z naslednjo dejavnostjo:
šifra:
naziv:
46.710 trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
Sprejme se čistopis statuta.

5. Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina družbe na podlagi prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravni
odbor za nakup lastnih delnic za najnižjo nakupno ceno 4,00 EUR, najvišja cena delnice
je knjigovodska vrednost delnice.
Skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prejšnjega odstavka ne sme skupaj
z drugimi lastnimi delnicami družbe, preseči
10% osnovnega kapitala družbe.
Pooblastilo upravnemu odboru za nakup
lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema
tega sklepa.
Upravni odbor ne sme pridobivati lastnih
delnic izključno zaradi trgovanja.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da
lahko na podlagi tega sklepa pridobljene
delnice umakne, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini, osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi, najkasneje 3 dni
pred skupščino. Skupščine se lahko v imenu
delničarjev udeleži pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki ima pisno pooblastilo, katerega
je dostavil družbi v roku za prijavo udeležbe
na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim osebnim dokumentom.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v sejno sobo prijavijo najkasneje 30 minut pred zasedanjem,
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini prisotni delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavlja najmanj 15% zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda, vključno z besedilom
sprejetega letnega poročila 2008 in konsolidiranega letnega poročila, poročilom revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora in
nadzornega sveta do prenehanja mandata
za poslovno leto 2008, po 282. členu v povezavi z 285. členom ZGD-1, ter predlogi
in utemeljitvami predlogov in spremembami Statuta in čistopisom Statuta družbe, je
na vpogled na sedežu družbe v tajništvu,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine pri Suzani
Golja. Od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni
strani www.cp-lj.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
upravnemu odboru v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
predsednik upravnega odbora:
Alojzij Kramljak, univ. dipl. prav.
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Ob-4310/09
Na podlagi prvega odstavka 13. člena
Statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d. uprava družbe Aerodroma Ljubljana,
d.d. vabi delničarje na
13. sejo skupščine
delniške družbe
Aerodrom Ljubljana, d.d.,
ki bo v četrtek, 9. 7. 2009, ob 13.05,
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. (nova
parkirna hiša), Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2008.
Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto
2008 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d.o.o. za poslovno leto 2008 ter potrditvijo letnega poročila
za leto 2008 na 39. seji nadzornega sveta
dne 16. 4. 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu
za poslovno leto 2008, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 5.373.831,51 evrov, uporabi na
naslednji način:
a) Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih delnic se
nameni 1.632.506,61 evrov bilančnega dobička, in sicer:
– za dividende lastnikom prednostnih
participativnih delnic 799.928,14 evrov oziroma 0,43 evra bruto na delnico,
– za dividende lastnikom navadnih delnic
832.578,47 evrov oziroma 0,43 evra bruto
na delnico.
b) Za druge rezerve se nameni
3.741.324,90 evrov bilančnega dobička.
Dividende
v
skupnem
znesku
1.632.506,61 evrov se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem
delničarjem, ki bodo 13. 7. 2009 vpisani
v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.
3.2. Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo
v poslovnem letu 2008.
3.3. Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d. podeljuje upravi razrešnico, s katero
potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu
2008.
4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje
poslovanja in izkazov družbe za poslovno
leto 2009 revizijsko družbo Deloitte revizija,
d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta Aerodroma Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta Aerodroma

Ljubljana,d.d. po predlogu uprave in nadzornega sveta.
6. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. se
kot predstavniki delničarjev izvolijo: Peter
Habjan, mag. Franc Željko Županič, Marko
Mulej in Milan Kneževič za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 10. 7. 2009.
7. Plačila nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 10007-1/2009/3 skupščina določa
sejnino članom nadzornega sveta v višini
275 EUR bruto, predsedniku nadzornega
sveta pa v višini 357,5 EUR bruto na sejo.
Če zaradi odsotnosti predsednika sejo nadzornega sveta vodi drug član, ima pravico
do sejnine v višini predsednikove sejnine.
Za dopisno sejo pripada predsedniku in članom nadzornega sveta 80% redne sejnine.
Član nadzornega sveta je poleg sejnine za udeležbo na sejah nadzornega sveta
upravičen tudi do povračila dnevnic, potnih
stroškov in drugih povračil, ki jih kot najvišja določa Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo.
Stroški za prenočišče se lahko povrnejo
le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega bivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 km,
če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu
ni bilo predvidene nobene vožnje javnega
prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih
objektivnih razlogov.
Članom nadzornega sveta pripada za
delo v komisijah nadzornega sveta 50% sejnine, določene s sklepom skupščine za delo
v manj zahtevnih komisijah in 70% za delo
v bolj zahtevnih komisijah. O zahtevnosti
dela v posamezni komisiji odloča nadzorni
svet ob imenovanju komisije.
Članom nadzornega sveta se plača tudi
izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je
v interesu družbe in članarina Združenju
članov nadzornih svetov.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o plačilih članom nadzornega sveta, sprejet na 11. seji skupščine dne
21. 6. 2007.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom za leto 2008 in
poročilom nadzornega sveta ter predlogom
sprememb in dopolnitev statuta družbe je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka, od 10. do 11. ure, od dneva objave
dnevnega reda do dneva skupščine in na
spletni strani družbe www.lju-airport.si.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo obrazloženi in vloženi v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica upravi družbe na naslov:
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni
družbi d.d. dne 2. 7. 2009, ki bodo sami ali
prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj tri dni pred dnem
sklica skupščine, oziroma najkasneje do
vključno 6. 7. 2009 do 11. ure na naslov:
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.
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Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Udeležence vljudno naprošamo, naj pridejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo s podpisom
pravočasno potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se
z osebnimi dokumenti identificirali.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Ob-4322/09
Uprava družbe Založba Obzorja d.d.,
Partizanska c. 3, 2000 Maribor, sklicuje na
podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah
15. sejo skupščine delničarjev
družbe Založba Obzorja d.d.
Skupščina bo potekala dne 14. 7. 2009,
ob 11. uri, na sedežu družbe v Mariboru,
Partizanska cesta 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
Predlog sklepa:
1. za predsednika skupščine se imenuje Peter Peče;
2. za preštevalca glasov se imenujeta:
– Renata Lukman,
– Bojan Žigart;
3. seznanitev skupščine z vabljenim
notarjem.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2008
in seznanitev s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2008 ter
odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2008 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2008.
3. Z dnem skupščine 14. 7. 2009 se za
člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev imenujeta: Peče Ljubomir, Richter
Martin.
Skupščina se seznani in potrdi člana
nadzornega sveta predstavnika delavcev:
Darja Ružič.
Predlog sklepa: skupščina z dnem 14. 7.
2009 za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev imenuje Peče Ljubomirja in
Ricter Martina ter se seznani in potrdi mandat članu nadzornega sveta delavcev Darji
Ružič, prav tako z dnem 14. 7. 2009.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD Ljubljana, tri dni pred dnevom skupščine, oziroma njih zastopniki ali pooblaščenci.
Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik se lahko udeleži seje skupščine
in uresničuje glasovalno pravico, če je svojo udeležbo pisno prijavil družbi najmanj tri
dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje
ime, priimek in naslov delničarja, če se bo
delničar skupščine udeležil po pooblaščencu
ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno
pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za
zastopanje. Predlagatelj sklepov k točki 1 in
2 sta uprava in nadzorni svet družbe. Zara-
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di nemotenega poteka skupščine pozivamo
vse delničarje oziroma njih pooblaščence in
zastopnike, da se oglasijo v prostorih družbe pri preštevalcu glasov vsaj 10 minut pred
zasedanjem skupščine.
Gradivo sestavljata letno poročilo družbe za leto 2008 in poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
za leto 2008. Gradivo bo na voljo delničarjem od dneva objave tega sklica skupščine
vsak dan, med 9. in 11. uro, na sedežu
družbe Založba Obzorja d.d. Maribor, Partizanska c. 3.
Založba Obzorja d.d.
uprava:
direktorica Nevenka Richter Peče
Ob-4331/09
Na podlagi točke 10.22. statuta družbe
DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava
družbe sklicuje
redno skupščino delničarjev
družbe DZS, založništvo
in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 6. julija 2009,
ob 13. uri, na sedežu družbe, Dalmatinova
ulica 2, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2008, mnenjem revizorja
k letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev.
5. Sklepanje o spremembah statuta.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe in konsolidiranim letnim
poročilom za leto 2008, mnenjem revizorja
k letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic.
Ad 3) a) Bilančni dobiček v višini
14.240.428,88 EUR se razdeli na naslednji
način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
0,40 EUR na delnico,
– preostali del bilančnega dobička se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani kot imetniki delnic v delniški
knjigi DZS pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan
8. 7. 2009. Dividende se izplačajo delničarjem do 31. 12. 2009.
b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2008.
Ad 4) V skladu z 247. členom ZGD-1
skupščina družbe pooblašča upravo, da
v obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice, katerih skupni delež ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, po najnižji naku-
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pni ceni 20,00 EUR in najvišji nakupni ceni
35,00 EUR za delnico. Prednostna pravica
delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic se v skladu s smiselno uporabo
337. člena ZGD-1 v celoti izključi.
Ad 5) Sprejmejo se predlagane spremembe statuta delniške družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Ad 6) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS, d.d. se za leto 2009
imenuje revizijska družba Renoma, družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška
ulica 25, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani kot imetniki delnic
v delniški knjigi DZS pri KDD, d.d., Ljub
ljana, na dan 2. 7. 2009, in ki svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji osebno, njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne v istih prostorih in istim
dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Predlog sprememb statuta družbe ter
drugo gradivo za zasedanje skupščine je
na vpogled vsem delničarjem družbe v poslovnih prostorih družbe na Dalmatinovi ulici
2 v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 13.
uro pri Tamari Groznik.
DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Bojan Petan
predsednik uprave
Ob-4332/09
Uprava družbe Nova KBM d.d., Maribor,
vabi delničarje na
18. sejo skupščine
družbe Nova KBM d.d.,
ki bo v sredo, dne 8. julija 2009, ob 11.
uri, v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Pavle Pensa iz Ljubljane kot predsednik
ter Robert Ernestl in Andraž Šuligoj kot preštevalca glasov.
2. Seznanitev s poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine
Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM
d.d. za leto 2008 z revizorjevim poročilom
ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM
in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto
2008.
Predlog sklepa:
Skupščina banke se seznani s predloženim poročilom o notranjem revidiranju za
leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta,
z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in
Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto
2008 z revizorjevim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila
Nove KBM d.d. za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice

upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d.
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
– Na podlagi predloga uprave banke in
mnenja nadzornega sveta banke se bilančni
dobiček za leto 2008 v višini 5.216.395,80
evra v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na kosovno delnico
znaša 0,20 evra.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so bili na dan 10. 7. 2009 vpisani v delniško
knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 90
dni po sklepu skupščine.
– V skladu z določilom 294. člena ZGD-1
skupščina banke podeljuje upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. razrešnico za
delo v poslovnem letu 2008.
4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine
Nove KBM za leto 2009 družba Ernst &
Young d.o.o., Ljubljana.
5. Predlog pooblastila upravi banke za
pridobivanje lastnih delnic banke.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo Nove KBM
d.d., da zaradi razlogov ohranjanja vrednosti
premoženja družbe za delničarje na organiziranem trgu pridobiva lastne delnice pod
naslednjimi pogoji:
– da delež lastnih delnic ne bo dosegel
10% osnovnega kapitala oziroma največ
2.608.196 navadnih kosovnih delnic banke,
– da znaša nakupna cena najmanj 1
EUR, največ pa v višini knjigovodske vrednosti delnice, ki je razvidna iz zadnjega
objavljenega računovodskega izkaza Nove
KBM d.d.
Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja največ 36 mesecev od sprejema
sklepa skupščine. Pri tem banka ne sme
pridobivati lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.
6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke.
Predlog sklepa:
I. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d.
sprejme spremembe in dopolnitve Statuta
Nove KBM d.d., in sicer:
1. V 1. odstavku 3. člena se v točki b
besedilo 15. podtočke spremeni tako, da
se glasi:
»15. Investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve iz prvega odstavka 10. člena ZTFI«.
2. Za prvim odstavkom 11. člena se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uprava banke je – poleg že podeljenega pooblastila upravi banke za povečanje osnovnega kapitala iz prvega odstavka
tega člena – pooblaščena, da v obdobju
petih let po vpisu sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, sprejetih
na seji skupščine banke dne 8. 7. 2009,
poveča osnovni kapital banke za največ
10.500.109,03 EUR z izdajo novih delnic
za denarne ali stvarne vložke. Za stvarne
vložke se nove delnice izdajo le na podlagi
Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D). Revizorju ni
potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vložke. V primeru izdaje novih delnic za
stvarne vložke je prednostna pravica do
novih delnic izključena. V primerih izdaje
novih delnic za denarne vložke je uprava
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pooblaščena, da odloči o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.«
3. V 25. členu se v besedilu dvanajste
alinee prvega odstavka postavi vejica in
doda besedilo »in vsakih nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala«.
4. V 27. členu se črta drugi odstavek.
5. V 40. členu se v besedilu tretje alinee
3. odstavka besedilo »potrebnega notranjega kapitala« nadomesti z besedilom »ustreznega notranjega kapitala«.
6. V drugem odstavku 48. člena se v
besedilu tretje točke črta besedilo »oziroma
članom nadzornega sveta«.
7. V besedilu 52. člena se črtata besedi
»nadzornemu svetu«.
8. Besedilo 56. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Z dnem vpisa prečiščenega
besedila tega statuta v sodni register preneha veljati statut banke z dne 20. 10. 2008.«
9. Besedilo 58. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Ta statut v prečiščenem besedilu začne veljati z dnem vpisa v sodni
register.«
II. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.
7. Predlog določitve višine sejnin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in
komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah določi sejnina v naslednjih
bruto zneskih na sejo:
– za predsednika nadzornega sveta
536,25 EUR,
– za člana nadzornega sveta 412,50
EUR.
2. Skupščina banke določa, da so člani
nadzornega sveta za vsako udeležbo na
dopisni seji nadzornega sveta upravičeni do
sejnine v višini 50% redne sejnine, kar znaša za predsednika nadzornega sveta 268,10
EUR bruto in za člana nadzornega sveta
206,25 EUR bruto.
3. Skupščina banke na predlog nadzornega sveta določa, da znaša višina sejnine
za predsednika komisije nadzornega sveta
90% sejnine predsednika nadzornega sveta, kar znaša 482,62 EUR bruto, za člana
komisije nadzornega sveta pa znaša višina
sejnine 90% sejnine člana nadzornega sveta banke, kar znaša 371,25 EUR bruto.
4. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do
povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z
opravljanjem dela v nadzornem svetu in komisijah, v skladu s Sklepom Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih
svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih
in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti
RS, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih
funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v
nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb z dne 15. 2. 2007.
5. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnine
in drugih prejemkov za člane nadzornega
sveta in komisij nadzornega sveta, ki ga je
sprejela skupščina banke na 15. seji dne
27. 6. 2007.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi odstopne izjave z dne 7. 4.
2009 se dosedanji član nadzornega sveta
Nove KBM d.d. dr. Aljoša Valentinčič z dnem
8. 7. 2009 razreši s funkcije člana nadzornega sveta.

Delničar TALUM B d.d. Kidričevo predlaga dopolnitev dnevnega reda z dvema
dodatnima točkama:
– Določitev višine sejnine članov nadzornega sveta družbe.
– Odlog izplačila dividend iz bilančnega
dobička poslovnega leta 2007.
Pisni predlogi delničarjev in obrazložitve so dostopni in na razpolago za vpogled
vsak delovni dan, v času od 8. do 14. ure,
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška
cesta 10.
Dnevni red za dne 30. 6. 2009 sklicanega zasedanja skupščine družbe TALUM d.d
Kidričevo, dopolnjen z zadevami po predlogu delničarjev glasi:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Za zagotovitev poteka dela na zasedanju skupščine je Uprava ob določitvi dnevnega reda zasedanja imenovala
Stanka Eršteta za predsednika skupščine,
Marka Drobniča in Ivana Ogrinca za preštevalca glasov ter odločila, da bo zapisnik
zasedanja potrdil notar Andrej Šoemen iz
Ptuja, ki bo prisoten na zasedanju skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2008 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2008
in Poročilom nadzornega sveta družbe po
282. členu ZGD-1.
Obe letni poročili, revizijsko poročilo in
poročilo nadzornega sveta, so dostopni
družbenikom na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, od dneva objave
sklica skupščine dalje.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in o podelitvi
razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2008,
v višini 179.162,34 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revizorja letnega poročila TALUM d.d. Kidričevo za poslovno leto
2009 se imenuje revizijska družba Renoma,
podjetje za revizijo in svetovanje d.o.o. Ljub
ljana, Kamniška ulica 25, Ljubljana.
6. Prenehanje mandata člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Vitoslavu Türku na podlagi odstopne izjave, z dne
8. 4. 2009, prenehal mandat in članstvo
v nadzornem svetu družbe.
7. Odpoklic člana nadzornega sveta
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Delničarjev predlog sklepa: z dnem sprejetja tega sklepa se odpokliče dosedanji
član nadzornega sveta Robert Rožič in se
namesto njega imenuje novi član nadzornega sveta Mirjan Trampuž, stanujoč Muljava
27, 1234 Mengeš.
8. Določitev sejnine članov nadzornega
sveta.

2. Za novo članico nadzornega sveta se
namesto dr. Aljoše Valentinčiča izvoli mag.
Alenka Bratušek, in sicer za mandatno obdobje s pričetkom od dneva izvolitve na
skupščini do izteka preostalega mandata
razrešenega člana nadzornega sveta, t.j.
do 14. 7. 2012.
9. Informacija o izsledkih opravljenih postopkov v zvezi s financiranjem menedžerskih odkupov.
Predlog sklepa:
Skupščina banke se seznani z informacijo o poslih opravljanja dogovorjenih postopkov revizijske družbe KPMG d.o.o. Slovenija v zvezi s financiranjem menedžerskih
odkupov.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 18.
skupščini delničarjev družbe Nova KBM
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Predlagatelja sklepov pod tč. 3, 5, 6 in 9
sta uprava in nadzorni svet banke, pod tč.
4, 7 in 8 pa nadzorni svet banke.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan
3. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo banke,
ki se vodi v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno banki prijaviti
s pisno prijavo, ki mora na sedež banke
prispeti do vključno 4. 7. 2009.
Vljudno prosimo udeležence, da se zaradi zagotovitve pravočasnega pričetka skupščine prijavijo najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, pri čemer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Nove KBM d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, od dneva
objave sklica do vključno 8. 7. 2009, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 13. ure. Gradivo s predlogi sklepov bo objavljeno tudi na
spletni strani banke: www.nkbm.si.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi banke
v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Uprava Nove KBM d.d.
Manja Skernišak,
članica
Matjaž Kovačič
predsednik

Razširitve dnevnih redov
Ob-4298/09
TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta
10, 2325 Kidričevo, na podlagi predlogov
delničarjev ELES d.o.o. Ljubljana in TALUM
B d.d. Kidričevo, v skladu z 296. in 298.
členom ZGD-1, dopolnjuje in objavlja dopolnjeni dnevni red zasedanja skupščine
družbe, ki je sklicano za dne 30. 6. 2009,
s pričetkom ob 10. uri, na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10.
Delničar ELES d.o.o. Ljubljana predlaga
dopolnitev dnevnega reda z dodatno točko:
– Odpoklic člana nadzornega sveta
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
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Predlog sklepa: potrdi se sklep nadzornega sveta št. 28 o znižanju sejnine, ki je bil
sprejet na 6. redni seji dne 29. 12. 2008.
9. Določitev višine sejnine članov nadzornega sveta družbe.
Delničarjev predlog sklepa:
Za udeležbo na seji so člani nadzornega
sveta upravičeni do sejnine v višini (bruto):
– za predsednika 357,50 EUR,
– za člana 275,00 EUR.
Sejnina v zgornjih zneskih velja od 1. 7.
2009 dalje.
10. Odlog izplačila dividend iz bilančnega dobička poslovnega leta 2007.
Delničarjev predlog sklepa:
Izplačilo dividend iz bilančnega dobička
poslovnega leta 2007, po sprejeti odločitvi
skupščine pod 4. notarskega zapisnika 15.
zasedanja skupščine dne 25. 8. 2008, se
odloži do 30. 6. 2012.
11. Spremembe statuta družbe.
Spremembe statuta, ki zajemajo uskladitev v statutu določenih dejavnosti družbe
z veljavno klasifikacijo dejavnosti (SKD) in
uskladitev števila članov Nadzornega sveta
družbe z Zakonom o sodelovanju delavcev
pri upravljanju (ZSDU), so dostopne in na
razpolago za vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, od dneva
objave sklica skupščine dalje.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
prijavijo v pisni obliki najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
TALUM d.d. Kidričevo
uprava
Ob-4308/09
Uprava družbe Finance Zupanc d.d.
na podlagi predloga delničarja Trdnjava 1
Holding d.d. in v skladu z določili Zakona
o gospodarskih družbah, objavlja razširitev
dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Finance Zupanc d.d., sklicane za 30. 6.
2009 ob 10. uri, na sedežu družbe v Celju,
Kocenova 2a, objavljene v Uradnem listu
RS, dne 29. 5. 2009, z naslednjima dodatnima točkama dnevnega reda:
6. Imenovanje članov nadzornega sveta,
predstavnikov kapitala.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je članoma nadzornega sveta, predstavnikoma kapitala potekel mandat. Skupščina imenuje za
nova člana NS, predstavnika kapitala Saša
Zelenoviča in Branka Šibakovskega z mandatno dobo štiri leta ter pričetkom mandata
na dan imenovanja, to je 30. 6. 2009.
7. Sprememba statuta družbe zaradi
spremembe firme.
Predlog sklepa: spremeni se firma družbe, ki odslej glasi Poslovni sistem Zupanc
d.d. Skupščina pooblašča predsednika
skupščine za podpis čistopisa sprememb
statuta.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe Finance Zupanc finančna družba d.d., Kocenova ulica
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2 A, 3000 Celje in ki so vpisani v delniško
knjigo družbe, na dan 20. 6. 2009.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje skupen načrt čezmejne združitve, poročilo poslovodstva – organa vodenja
o čezmejni združitvi, revizijo čezmejne združitve, listine o predložitvi načrta čezmejne
združitve, s predhodnim pregledom nadzornega sveta družbe, na registrsko sodišče,
dokazilo o objavi obvestila o predložitvi registrskemu organu, podatki o registrskih organih, pri katerih sta za družbi, ki se čezmejno
združujeta, shranjene listine iz čl. 3/2 Direktive 68/151/EGS in številke, pod katerimi so te
družbe vpisane v register, v skladu z določili
584. člena ZGD-1, so na vpogled na sedežu družbe Finance Zupanc, finančna družba
d.d., Kocenova 2a, 3000 Celje, vsak torek in
četrtek med 10. in 12. uro od dneva objave
sklica skupščine do zasedanja skupščine.
Delničarje družbe v skladu z določili
622.e člena Zakona o gospodarskih družbah tudi obveščamo, da sta upravi družb, ki
se združujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Celju načrt čezmejne združitve, ki ga je pred tem pregledal nadzorni
svet prevzemne družbe.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili 4. točke 586. člena ZGD-1.
Finance Zupanc d.d.
uprava
Ob-4329/09
Uprava družbe Trdnjava Holding d.d.
na podlagi predloga delničarja Trdnjava 1
Holding d.d. in v skladu z določili Zakona
o gospodarskih družbah objavlja razširitev
dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Trdnjava Holding d.d., sklicane za 30. 6.
2009, ob 8. uri, na sedežu družbe v Celju,
Kocenova 2a, objavljene v Uradnem listu
RS, dne 29. 5. 2009, z naslednjo dodatno
točko dnevnega reda:
7. Pridobivanje lastnih delnic
Predlog sklepa:
7.1 Skupščina pooblašča upravo, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe, s tem da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 1,5 kratnik knjigovodske vrednosti delnice na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti
nižja od 10% knjigovodske vrednosti delnic
na dan nakupa,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja
36 mesecev od dneva sprejetega sklepa.
7.2 Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice odsvaja in pridobiva, pri
čemer delničarji družbe nimajo prednostne
pravice do odkupa ali prodaje delnic v sorazmerju z višino njihovih deležev v kapitalu
družbe in se ta pravica izključi.
7.3 Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom
uprave o umiku lastnih delnic.

Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a, vsak torek in četrtek, med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist katerih so delnice družbe vknjižene na računu
vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD 10
dni pred zasedanjem skupščine in bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavili udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo k prijavi priložiti pisna
pooblastila za udeležbo in glasovanje na
skupščini.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz katerega
je razvidna oseba, pooblaščena za zastopanje.
Trdnjava Holding d.d.
uprava
Ob-4330/09
Uprava družbe Trdnjava 1 Holding d.d.
na podlagi predloga delničarja Finance Zupanc d.d. in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah objavlja razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe
Trdnjava 1 Holding d.d., sklicane za 30. 6.
2009, ob 9. uri, na sedežu družbe v Celju,
Kocenova 2a, objavljene v Uradnem listu
RS, dne 29. 5. 2009, z naslednjo dodatno
točko dnevnega reda:
5. Pridobivanje lastnih delnic
Predlog sklepa:
5.1 Skupščina pooblašča upravo, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe, s tem da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 1,5 kratnik knjigovodske vrednosti delnice na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti
nižja od 10% knjigovodske vrednosti delnic
na dan nakupa,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja
36 mesecev od dneva sprejetega sklepa.
5.2 Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice odsvaja in pridobiva, pri
čemer delničarji družbe nimajo prednostne
pravice do odkupa ali prodaje delnic v sorazmerju z višino njihovih deležev v kapitalu
družbe in se ta pravica izključi.
5.3 Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom
uprave o umiku lastnih delnic.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a, vsak torek in četrtek, med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist katerih so delnice družbe vknjižene na računu
vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD 10
dni pred zasedanjem skupščine in bodo naj-
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kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavili udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo k prijavi priložiti pisna
pooblastila za udeležbo in glasovanje na
skupščini.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz katerega
je razvidna oseba, pooblaščena za zastopanje.
Trdnjava 1 Holding d.d.
uprava
Ob-4377/09
Na podlagi 298. člena v zvezi z 296.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in 15. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. objavlja razširitev dnevnega
reda in objavo zadev, o katerih naj odloča
14. redna skupščina delničarjev NLB d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 6. 2009, s pričetkom
ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju
poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljub
ljani, na podlagi zahteve za razširitev dnevnega reda, ki jo je NLB d.d. dne 3. 6. 2009
prejela od Slovenske odškodninske družbe,
d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 449.949 delnic, in Kapitalske družbe,
d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, ki
je imetnica 445.749 delnic družbe NLB d.d.,
kar skupaj predstavlja 10,057% osnovnega
kapitala NLB d.d., in sicer:
I. Predlagateljici zahtevata, da se dnevni
red 14. redne skupščine delničarjev NLB
d.d. (družba), ki je bil objavljen dne 29. 5.
2009 v Uradnem listu RS, razširi z novo
dodatno točko 10. ki se glasi:
10. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Za obdobje od 1. 7. 2009 dalje so člani
nadzornega sveta upravičeni do sejnine, in
sicer člani 412,50 EUR bruto, predsednik
nadzornega sveta pa 536,25 EUR bruto za
vsako udeležbo na redni ali izredni seji ter
v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako
udeležbo na dopisni seji.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o določitvi sejnin članov nadzornega sveta družbe, ki je bil sprejet na 12.
skupščini družbe dne 30. 8. 2007.
Obrazložitev:
Višina sedanjih sejnin članov nadzornega
sveta družbe je bila določena na 12. skupščini družbe dne 30. 8. 2007 in je do sedaj znašala za člana nadzornega sveta 825,00 EUR
bruto, za predsednika nadzornega sveta pa
1.072,50 EUR bruto. Predlagateljici skladno

s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem
učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št.
10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) predlagata, da se višina sejnine za člane nadzornega
sveta in predsednika nadzornega sveta za
udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji določi, kot je razvidno iz
predloga sklepa.
II. Uprava NLB d.d. je na podlagi prejete
zahteve delničarjev NLB d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta NLB d.d. pravočasno in pravilno objavila razširitev dnevnega
reda 14. redne skupščine delničarjev NLB
d.d. in objavila zadeve, o katerih naj na predlog delničarjev odloča skupščina.
Uprava NLB d.d.

Nasprotni predlogi
Ob-4334/09
Uprava Iskre Avtoelektrike d.d. na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja, da
je prejela zahtevo za razširitev dnevnega
reda in nasprotni predlog sklepa k 4. točki
dnevnega reda 15. redne seje skupščine
delničarjev družbe, ki sta jih podala delničarja Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta
119, Ljubljana in Slovenska odškodninska
družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana in sta
skupaj imetnika 21,28% v osnovnega kapitala družbe ter razširitev dnevnega reda
skupščine, ki jo je podal delničar ZVON ENA
HOLDING Finančna družba d.d. Slovenska
ulica 17, Maribor, ki je imetnik 12,63%%
osnovnega kapitala.
1. Delničarja Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska
odškodninska družba d.d., Mala ulica 5,
Ljubljana podajata nasprotni predlog sklepa
k točki 4. dnevnega reda, ki se glasi:
Predsednik in člani revizijske komisije
nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika revizijske komisije 375,38 EUR bruto, za člana,
neodvisnega strokovnjaka 500,00 EUR bruto, za ostale člane pa 288,75 EUR bruto. Če
zaradi predsednikove odsotnosti sejo revizijske komisije vodi namestnik predsednika ali
drug član je ta upravičen do sejnine v enaki
višini kot bi jo prejel predsednik revizijske
komisije. Za sodelovanje na dopisni seji revizijske komisije nadzornega sveta prejmejo
predsednik in člani 80% sejnine.
Predsednik in člani revizijske komisije
nadzornega sveta so upravičeni do povra-
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čila potnih stroškov za prihod in udeležbo
na seji.
2. Delničarja Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljub
ljana zahtevata, da se dnevni red skupščine
razširi z novo dodatno točko 6., ki glasi:
6. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
Predsednik in člani nadzornega sveta za
udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša
za predsednika nadzornega sveta 536,25
EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa
412,50 EUR bruto. Če je zaradi predsednikove odsotnosti sejo nadzornega sveta
vodil namestnik predsednika ali drug član,
je ta upravičen do sejnine v enaki višini kot
bi jo prejel predsednik nadzornega sveta. Za
sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta prejmejo predsednik in člani nadzornega
sveta 80% sejnine.
Predsednik in člani nadzornega sveta
so upravičeni do povračila potnih stroškov
za prihod in udeležbo na seji. Predsednik in
člani nadzornega sveta so upravičeni tudi
do povračila stroškov izobraževanja, ki je
v neposredni povezavi z opravljanjem dela
v nadzornem svetu, in sicer do višine 800,00
EUR letno.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o določitvi sejnin ter povračila
stroškov članom nadzornega sveta, sprejet
na 13. skupščini, dne 22. 8. 2007.
3. Delničar ZVON ENA HOLDING finanča družba d.d. zahteva, da se dnevni red
skupščine razširi z novo dodatno točko 7.,
ki glasi:
7. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da je z dnem
27. 5. 2009 odstopila dr. Maja Zaman Groff
kot članica nadzornega sveta družbe, zaradi česar ji je z istim dnem prenehal mandat
v nadzornem svetu.
Skupščina za člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje od dneva izvolitve do 27. 3. 2011
izvoli: mag. Roberta Vrenko.
Besedila nasprotnega predloga in obeh
predlogov sklepov z obrazložitvami so dostopna od 3. 6. 2009 dalje, vsak delavnik
med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve
in na spletnih straneh družbe.
Iskra Avtoelektrika d.d.
uprava družbe

Stran

1490 /

Št.

42 / 5. 6. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev
SV 350/2009
Ob-4200/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi
hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic,
Maistrova 2, opr. št. SV 350/2009 z dne
26. 5. 2009, je bila nepremičnina, ki v naravi
predstavlja triinpolsobno stanovanje v Brežicah, v stanovanjskem bloku v Maistrovi ulici
2, Brežice, stanovanje št. 27 v 7. nadstropju,
v izmeri 98,66 m2, s kletjo in pripadajočimi
skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na na parc. št.
280/3, 278/2 in 166.ES vpisani v vl. št. 1076
k.o. Brežice, katerega lastnika sta Šinko
Dean, EMŠO: 1903973501252, Maistrova
ulica 2, Brežice, do 1/2 in Račič Karmen,
EMŠO: 0607975505350, Maistrova ulica 2,
Brežice, do 1/2, na osnovi kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 9. 2001 sklenjene z Milovanović Milivojem in Milovanović Frančiško
kot prodajalcema in Šinko Deanom in Račič Karmen kot kupcema, zastavljena v korist upnika UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve, po dodatku št. 1 k pogodbi o tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 103121001
z dne 27. 5. 2004, dodatku št. 2 k pogodbi
o tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
103121001 z dne 1. 4. 2005 in dodatku št.
3 k pogodbi o tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 103121001 z dne 11. 5. 2009
v višini glavnice 65.069,56 EUR s pripadki.
SV 664/09
Ob-4201/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 664/09 z dne 27. 5. 2009,
je trisobno stanovanje, v izmeri 79,50 m2,
v mansardi, levo od stopnic v stanovanjski
stavbi, na naslovu Župančičeva ulica 21,
ki stoji na parc. št. 61/10 k.o. Huje, last
zastaviteljev Aleša Dolinarja, Ulica Juleta
Gabrovška 34, Kranj in Anje Vidic, Savska
cesta 2, Kranj, vsakega do ½, na temelju
prodajne pogodbe z dne 29. 4. 2009, sklenjene s prodajalcem Zlatkom Tratnikom, Ulica bratov Učakar 70, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnika Banka Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 100.000,00 EUR, z letno
obrestno mero: 3-mesečni Euribor in pribitek
2,250%, z odplačilom kredita v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade dne 1. 5. 2034.
SV 440/2009
Ob-4202/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 440/2009 z dne 27. 5.
2009, je bilo stanovanja št. 4, v 2. etaži,
v izmeri 66.84 m2, v stavbi na naslovu Kebetova ulica 20 v Kranju, z ident. št. stavbe
303, stoječe na parc. št. 941/21 k.o. Kranj,

last zastaviteljice Marjete Okršlar, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10.
1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo
Iskra Kranj kot prodajalcem in Jožico Žibert,
Suha 14, Kranj kot kupko in darilne pogodbe z dne 14. 3. 1974, sklenjene med Jožico
Grgorinič, Kebetova 20, Kranj (prej Jožico
Žibert, Suha 14, Kranj) kot darovalko in Marjeto Okršlar, Suha 14, Kranj, kot obdarjenko, zastavljeno v korist zastavnega upnika
UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična
številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 90.000,00 EUR,
z obrestmi po obrestni meri v višini seštevka
veljavnega 6-mesečnega Euribor-ja in obrestne marže v višini 3.00% p.a., z zapadlostjo
zadnjega obroka glavnice 31. 5. 2029, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne
pogodbe s strani upnika ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem evro
kreditu št. KR01 273058010.
SV 506/2009
Ob-4235/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 506/2009
z dne 28. 5. 2009 je enosobno stanovanje,
v skupni izmeri 50,56 m2, v III. nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Ob železnici
008, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka
880, pripisani k zemljiškoknjižnemu vložku
številka 1266, katastrska občina Tabor, in je
last Milene Radolič, EMŠO2801964505292,
stanujoče Ob železnici 008, 2000 Maribor,
do celote, na podlagi originalne overjene
prodajne pogodbe z dne 9. 6. 1995, sklenjene med Stergar Alfonzom kot prodajalcem in
Radolič Mileno kot kupko, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 60.000,00 EUR s pp.
SV 663/09
Ob-4236/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 663/09 z dne 28. 5. 2009
je nepremičnina – poslovni prostor, v izmeri
115 m2 s kletjo, v izmeri 3,10 m2, ki se nahaja
v pritličju stavbe – nebotičnika, z naslovom
Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, z ident.
št. 76.ES, ki stoji na nepremičnini parc. št.
931/4 in 931/8, obe k.o. Kranj, last zastavitelja Safeta Ljubijankića, Cesta borcev 3,
1235 Radomlje, na temelju kupoprodajne
pogodbe št. ŠK/SL/04 sklenjene 26. 3. 2004
s prodajalcem Šipad Komerc d.d., Sarajevo,
Trampina 12/IV, Sarajevo in pogodbe o priznanju lastninske pravice sklenjene 27. 7.
2004 med Mestno občino Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj in Safetom Ljubijankićem,
Cesta borcev 3, 1235 Radomlje, zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična šte-

vilka 2211254000, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 380.000,00 EUR,
z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega
Euribor-ja in pribitka v višini 2,5%, z odplačilom kredita v 240 zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 1. 6. 2029.
SV 683/09
Ob-4292/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 683/09 z dne 29. 5.
2009, je podstrešno stanovanje št. 24 v 2.
nadstropju večstanovanjske stavbe, z naslovom Cesta 1. maja 1, Kranj, z ident. številko stavbe 1, ki stoji na parc. št. 157/1 k.o.
Huje, last zastaviteljev Uroša Zemljiča, Ulica
Slavka Gruma 10, Novo mesto in Nevene
Petan, Britof 120, Kranj, vsakega do ½, na
temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene
25. 5. 2009 s prodajalcema Milico Soklič in
Borisom Sokličem, oba stan. Cesta 1. maja
1, Kranj, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska cesta
140, Ljubljana, matična št. 5446546000, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 107.500,00 EUR, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 6-mesečnega Euriborja in obrestne marže v višini 3,00% p.a.,
z odplačilom kredita v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo
dne 31. 5. 2039.
SV 412/09
Ob-4293/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 412/09 z dne 29. 5.
2009, je bila nepremičnina enosobno stanovanje številka 13, v izmeri 31,95 m2, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka, na
naslovu Ulica Franca Mlakarja 16 v Ljub
ljani, ki stoji na parc. št. 1546/6, k.o. Dravlje,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe
z dne 24. 4. 2009, last zastavitelja Hasana
Pajazetovića, iz Ljubljane, Tržaška cesta
268, zastavljena v korist upnika Nova Ljub
ljanska banka d.d., Trg republike 2, matična
št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 48.800,00 EUR s pp.
SV 908/2009
Ob-4296/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 908/2009 z dne 25. 5.
2009, sta poslovni prostor (salon, skladišče,
hodnik) v pritličju, v skupni izmeri 106 m² ter
kletni prostor (klet št. 1, 2, 3 in 4), v skupni
izmeri 85,20 m², v stanovanjsko-poslovni
stavbi Partizanska cesta 11, Maribor, ki stoji
na parc. št. 1205/1 k.o. Maribor-Grad, last
Ćamili Alinafija, stanujočega Lucijin breg 39,
2351 Kamnica, na temelju prodajne pogodbe z dne 5. 5. 2009, zastavljena v korist
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 160.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 554/2008
Os-3596/09
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana,
OE Celje, Mariborska 1, Celje, zoper dolžnika Slobodana Veselinoviča, Mariborska
cesta 12, Celje, zaradi izterjave denarne
terjatve, je po sklepu o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju, opr. št. I 608/2008 z dne 7. 5.
2008, v zvezi s sklepom opr. št. In 554/2008
z dne 20. 2. 2009, dne 5. 3. 2009 izvršitelj
opravil rubež nepremičnine – stanovanja,
na naslovu Mariborska cesta 12, Celje, ki se
nahaja v stavbi z oznako 3054, k.o. Spodnja
Hudinja; številka dela stavbe 2, površina
59,00 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.«
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 5. 2009
In 72/09
Os-3952/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 66595/08
z dne 14. 9. 2008, ki je 2. 10. 2008 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 513/08 z dne 2. 12. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je dvosobno stanovanje v skupni izmeri
41,83 m2, na naslovu C. 1. maja 40, Jesenice, last dolžnika Fuada in Esada Kurbegovića, C. 1. maja 40, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja
d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
222,69 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2009
In 74/2009
Os-3953/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 32711/08
z dne 9. 6. 2008, ki je 26. 8. 2008 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 505/08
z dne 9. 12. 2008, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno
stanovanje v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Cesta revolucije
5, Jesenice, v skupni izmeri 42,65 m2, last
dolžnika Ermina Mulasmajića, C. revolucije
5, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 128,21 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2009
In 63/2009
Os-3954/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 20492/2009
z dne 23. 2. 2009, ki je 10. 3. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla z dne
16. 4. 2009, bila nepremičnina, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, to je trisobno stanovanje
v pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu

C. revolucije 8, Jesenice, v skupni izmeri
67,51 m2, last dolžnice Bogdane Horn do
celote, zarubljena v korist upnice Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ravne na Koroškem,
zaradi izterjave 831,39 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2009
In 103/2008
Os-3955/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 66594/08
z dne 14. 9. 2008, z dne 14. 9. 2008, ki je
30. 9. 2008 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, z dne 11. 12. 2008 bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je trisobno
stanovanje v pritličju večstanovanjske hiše,
na naslovu C. revolucije 8, Jesenice, v skupni
izmeri 67,51 m2, last dolžnice Bogdane Horn
do celote, zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 334,08 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2009
In 102/2008
Os-3956/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 32728/2008
z dne 9. 6. 2008, ki je 21. 6. 2008 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 331/2008
z dne 1. 9. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, na
naslovu dolžnice C. revolucije 8, Jesenice, to
je trisobno stanovanje, v izmeri 67,51 m2, last
dolžnice Bogdane Horn do celote, zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja
d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
234,46 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2009
In 71/2009
Os-3957/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 66158/2008
z dne 14. 9. 2008, ki je 2. 10. 2008 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 514/08 z dne 25. 11. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je dvosobno stanovanje v skupni izmeri
41,82 m2, na naslovu C. 1. maja 40, Jesenice, last dolžnikov Fuada in Esada Kurbegovića, C. 1. maja 40, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja
d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
288,33 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2009
In 33/99
Os-3958/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 1727/2006 z dne
1. 3. 2007, ki je 13. 3. 2007 postal pravno-

močen, v zvezi s sklepom In 33/2009-6 z dne
12. 3. 2009, ki je 12. 3. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča opr. št. IZV 09/145
z dne 24. 4. 2009, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
št. 20, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe,
na naslovu Cesta maršala Tita 4a, Jesenice,
stavba 1082, last dolžnika Sebastjana Vogriča, Cesta maršala Tita 4, Jesenice, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o. Jesenice,
zaradi izterjave 841,31 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2009
In 73/2009
Os-3959/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. VL 66599/2008
z dne 14. 9. 2008, ki je 30. 9. 2008 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla z dne 10. 12.
2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje,
v pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu
Pot Otmarja Novaka 4, Jesenice, v skupni
izmeri 62,96 m2, last dolžnika Filipa Slivnika,
zarubljena v korist upnika Stanovanjskega
podjetja d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 350,01 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 5. 2009
In 279/2008
Os-3865/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 4. 2008 opr. št. In 2008/00279 je
bil dne 15. 4. 2009 opravljen v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljub
ljana, rubež stanovanja št. 12, v II. nadstropju večstanovanjske hiše – bloka, Ulica Bratov Učakar 16, Ljubljana, last dolžnika Silič
Mateja, Ulica Bratov Učakar 16, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2009
In 310/2008
Os-3960/09
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 15. 5.
2009, ob 10. uri, v izvršilni zadevi, opravilna
številka In 310/2008, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnika BAWAG
P.S.K., Annenstrasse 24, Graz, Avstrija, ki
ga zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak,
Partizanska 20, Maribor, zoper dolžnika Celec Dušana, Lendavska 4, Murska Sobota,
zaradi izterjave 36.612,22 EUR s pp, v navzočnosti dolžnika, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
stanovanje št. 28, v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 324/1,
ki je vpisana pri vl. št. 3900, k.o. Murska
Sobota, identifikator stavbe 1961, na naslovu Lendavska 4, Murska Sobota, v skupni
izmeri 71,80 m2.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 5. 2009
In 157/2007
Os-3866/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav

Stran

1492 /

Št.

42 / 5. 6. 2009

d.d. Ljubljana OE Kranj, Bleiweisova 20,
Kranj zoper dolžnico Tanjo Konda Škof, Cesta Brigad 13, Novo mesto – dostava zaradi
izterjave 12.481,63 EUR s pp na podlagi
211. člena ZIZ zarubilo trisobno stanovanje, last dolžnice do 1/2, v skupni izmeri
58 m2, na naslovu Cesta brigad 13, Novo
mesto, ki je v naravi sestavljeno iz hodnika
v izmeri ca. 3 m2, kopalnice v izmeri ca.
4 m2, sobe v izmeri ca. 6 m2, dnevnega
prostora, kuhinje in jedilnice v izmeri ca.
28 m2, spalnice v izmeri ca. 9 m2, shrambe
in stopnišča v izmeri ca. 4 m2. Stanovanje
se nahaja v spodnjem delu hiše, zgoraj so
drugi lastniki. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 5. 2009
In 156/2007
Os-3867/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.
Ljubljana OE Kranj, Bleiweisova 20, Kranj
zoper dolžnika Vinka Škof, Cesta Brigad 13,
Novo mesto – dostava, ki ga zastopa Darja
Kvas, Glavni trg 28, Novo mesto – dostava zaradi izterjave 12. 379,93 EUR s pp na podlagi
211. člena ZIZ zarubilo trisobno stanovanje,
last dolžnika do 1/2, v skupni izmeri 58 m2,
na naslovu Cesta brigad 13, Novo mesto, ki
je v naravi sestavljeno iz hodnika v izmeri ca.
3 m2, kopalnice v izmeri ca. 4 m2, sobe v izmeri ca. 6 m2, dnevnega prostora, kuhinje in
jedilnice v izmeri ca. 28 m2, spalnice v izmeri
ca. 9 m2, shrambe in stopnišča v izmeri ca.
4 m2. Stanovanje se nahaja v spodnjem delu
hiše, zgoraj so drugi lastniki. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 5. 2009
In 310/2008
Os-3733/09
Izvršitelj Hojs Marijan je dne 5. 1. 2009
s pričetkom ob 12.30 v zadevi ob prisotnosti
Merc Alenke – hči dolžnice, opravil rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 3, na naslovu Zelenikova ulica 1, Ptuj, v izmeri 76,26 m2, ki je
v lasti dolžnice Rakuša Vesne, Zelenikova
1, 2250 Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 1. 2009
VL 89563/2008
Os-3962/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, z dne 31. 10. 2008, opr.
št. VL 89563/2008, je bil dne 22. 12. 2008
opravljen v korist upnika Zveza Kranj d.o.o.,
Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanje št. 7, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Finžgarjeva
ulica 4a, Lesce, s pripadajočimi skupnimi
deli, prostori, objekti, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnice Veber
Olge, Finžgarjeva ulica 4a, Lesce.
Okrajno sodišče Radovljica
dne 13. 5. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 12445/2007
Os-2926/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko s sklepom z dne 16. 1. 2009, Dn št. 12445/2007,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Sostlar Marjance, Jurčičeva ulica 11, Celje,
ki jo zastopa Notar Rojec Anton iz Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe št.
40 z dne 24. 12. 1991 za nepremičnino id.
št. 3.E, stanovanjska raba, v izmeri 32,05 m2
v Celju, Jurčičeva ulica 11, vpisana v vl. št.
2010/4 k.o. Celje. Pogodba je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Sotlar Marjanca, Jurčičeva ulica
11, Celje – do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 3. 2009
Dn 4378/2007
Os-2927/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko s sklepom z dne 16. 1. 2009, Dn št. 4378/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 153/1-06/93 z dne 16. 6. 1993, sklenjene
med Slovenskimi železnicami Ljubljana p.o.,
kot prodajalcem ter Jovotom Pavlovićem in
Milevo Pavlović, kot kupcema, za nepremičnino id. št. 14.E stanovanjska raba, v izmeri
64,41 m2 v Celju, Okrogarjeva ul. 7, vpisano
v vl. št. 2105/15 k.o. Sp. Hudinja. Pogodba
je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: RAP – Raiffeisen Leasing, d.o.o.,
Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana – do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 3. 2009
Dn 3780/2008
Os-3515/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 25. 3. 2009, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Tatjane Kos, Stanetova 34, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12. 1993, sklenjene
med Občino Celje, kot prodajalko in Tatjano
Kos, kot kupovalko, za nepremičnino z ident.
št. 68.E, stanovanjska raba, na naslovu Stanetova ulica 34, Celje, v površini 55,67 m2,
vpisano v vl. št. 2299/69, k.o. Celje. Po izjavi
predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 68.E, stanovanjska
raba, na naslovu Stanetova ulica 34, Celje,
v vl. št. 2299/69, k.o. Celje, se zahteva v korist Tatjane Kos, Stanetova 34, Celje, do
celote nepremičnine.

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 16. 4. 2009
Dn 4432/2008
Os-3314/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljev Mirka Bijelića in Milice
Bijelić, oba Ljubljanska cesta 83, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11. 1991, sklenjene med
Občino Domžale, Izvršni svet skupščine
Občine Domžale kot prodajalko in Šlajmer
Matildo, Ljubljanska 83, Domžale, kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo stanovanje št. 12 skupaj
s pomožnim prostorom v bloku, na naslovu Ljubljanska 83, Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 29.E
v vložku 5070/29, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 6. 1995 med Matildo
Šlajmer, Ljubljanska cesta 83, Domžale kot
prodajalko in predlagateljema kot kupovalcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 4. 2009
Dn 1303/2008
Os-3588/09
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 26. 3. 2009, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog predlagateljice Križnik Grilec Nataše iz Ljubljane, Pot
na Fužine 37, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 12
362/A-13/91 z dne 8. 11. 1991, sklenjene
med Občino Gornja Radgona kot prodajalcem in Križnik Grilec Natašo iz Ljubljane,
Pot na Fužine 37 kot kupcem, za stanovanje v Gornji Radgoni, Vrtna ul. 22, locirano
v stanovanjski hiši vl. št. 495, k.o. Gornja
Radgona parc. št. 241, 1. etaža, ki obsega
kuhinjo, v izmeri 9,80 m2, sobo s 14 m2, sobo
s 14 m2, sobo z 10,50 m2, hodnik s 6 m2, WC
z 1 m2, kopalnico s 4 m2, shrambo z 1,10 m2
in druge prostore v izmeri 3,48 m2, 12,75 m2
in 5,45 m2, vse v izmeri 82,10 m2.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški
knjigi pri vložku 926/2, k.o. Gornja Radgona pod identifikacijsko številko 1.E, 1. etaža stanovanjske hiše, Vrtna ul. 22, Gornja
Radgona, v korist in na ime Občine Gornja
Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona,
do 1/1.
Po izjavi predlagateljice se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Za omenjeno nepremičnino se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljice Križnik Grilec Nataše iz Ljubljane, Pot
na Fužine 37, do celote (1/1).
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Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 5. 5. 2009
Dn 1304/2008
Os-3589/09
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je
s sklepom z dne 26. 3. 2009, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Peterlin Potisk Karmen iz Ljubljane,
Ul. Lojzeta Spacala 2, uvedlo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
462/A-79/91 z dne 18. 12. 1991, sklenjene
med Občino Gornja Radgona kot prodajalcem in Peterlin-Potisk Karmen iz Ljubljane
kot kupcem, za stanovanje v Gornji Radgoni, Vrtna ul. 22, locirano v stanovanjski hiši
vl. št. 495, k.o. Gornja Radgona parc. št.
241, 1. etaža, ki obsega kuhinjo, v izmeri
9,80 m2, sobo s 14 m2, sobo s 14 m2, sobo
z 10,50 m2, hodnik s 6 m2, WC z 1 m2, kopalnico s 4 m2, shrambo z 1,10 m2 in druge
prostore s 3,48 m2, z 12,75 m2 in s 5,45 m2,
vse v velikosti 82,10 m2.
Stanovanje je sedaj vpisano v zemljiški
knjigi pri vložku 926/5, k.o. Gornja Radgona pod identifikacijsko številko 4.E, 1. etaža stanovanjske hiše, Vrtna ul. 22, Gornja
Radgona, v korist in na ime Občine Gornja
Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona,
do 1/1.
Po izjavi predlagateljice se je navedena
listina izgubila oziroma uničila.
Za omenjeno nepremičnino se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljice Peterlin-Potisk Karmen iz Ljubljane,
Ul. Lojzeta Spacala 2, do celote (1/1).
Morebitne imetnike pravic na zgoraj
omenjeni nepremičnini se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
tega postopka.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 5. 5. 2009
Dn 24748/2006
Os-2222/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bešter Vlada, Goričane
9b, Medvode, ki ga zastopa družba Geonep
d.o.o., Malnarjeva ul. 21, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 3 v 1. nadstropju s kletjo št.
3 v kleti, na naslov Zvezda 14, LjubljanaŠentvid, z ident. št. 3.E, v podvl. št. 1867/5,
k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 30. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 24748/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 2211/03HB z dne 10. 3. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Bešter Cirilom
in Katarino, oba Zvezda 14, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 3.E, v podvl. št. 1867/5, k.o. Šentvid nad Ljubljano.
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 2. 3. 2009
Dn 352/2029
Os-2680/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetniška družba Kotlušek &
Pavčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje, na naslovu Gorkičeva 14, Ljubljana, z ident, št.
1.E, vpisano v podvl. št. 3759/1, k.o. Vič,
dne 14. 1. 2009, pod opr. št. Dn 352/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
90/67 z dne 22. 3. 1967, sklenjene med
SGP Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalcem)
in Stanovanjskim podjetjem »DOM« Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št.
3759/1, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
Dn 11261/2006
Os-2822/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Urbančič Marije Terezije, Zaloška cesta 78a,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Geonep
d.o.o., Malnarjeva ulica 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 302 v 3. etaži C ob Kajuhovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 302.E, vpisano v podvl. št. 1639/92, k.o. Moste, dne 29. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 11261/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
1. 9. 1970, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad-Moste, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Urbančič Stanislavom, Zaloška 78/A, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 302.E,
vpisano v podvl. št. 1639/92, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 34155/2008
Os-2844/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Družbe Imaging systems, Informacijski sistemi d.o.o., Nade Ovčakove ulica 13, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
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vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine parc. št. 2106/20, 2106/21,
2106/22, 2106/23, 2106/24, 2112/21,
2112/22, 2112/23, 2112/24, 2112/25,
2112/26, 2112/27, 2112/28, 2112/29,
2112/30, 2112/31, 2112/32, 2112/33,
2112/34, 2112/35, 2112/36, 2112/37,
2112/38, 2112/39, 2112/40, 2112/41,
2112/42, 2112/43, 2112/44, 2112/45,
2112/46, 2112/47, 2112/48, 2112/49,
2112/50, 2112/51, 2112/52, 2112/53,
2112/54, 2112/55, 2112/56, 2112/57,
2112/58, 2112/59, 2112/60, 2112/61, vpisane v vl. št. 4557 in parc. št. 9329.ES,
2106/45, 2106/46, 2106/47, 2106/48,
2106/49, 2106/50, 2106/51, 2106/52,
2106/53 in 2106/54, vpisane v vl. št. 3579,
vse k.o. Vič, dne 3. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 34155/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 7. 9. 2005, sklenjene med Pirš Polono, Lipahova 9, Ljubljana
(kot prodajalko) in Imaging Systems, Informacijski sistemi d.o.o., Nade Ovčakove ulica 13, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnine parc. št. 2106/20, 2106/21, 2106/22,
2106/23, 2106/24, 2112/21, 2112/22,
2112/23, 2112/24, 2112/25, 2112/26,
2112/27, 2112/28, 2112/29, 2112/30,
2112/31, 2112/32, 2112/33, 2112/34,
2112/35, 2112/36, 2112/37, 2112/38,
2112/39, 2112/40, 2112/41, 2112/42,
2112/43, 2112/44, 2112/45, 2112/46,
2112/47, 2112/48, 2112/49, 2112/50,
2112/51, 2112/52, 2112/53, 2112/54,
2112/55, 2112/56, 2112/57, 2112/58,
2112/59, 2112/60, 2112/61, vpisane v vl. št.
4557 in parc. št. 9329.ES, 2106/45, 2106/46,
2106/47, 2106/48, 2106/49, 2106/50,
2106/51, 2106/52, 2106/53 in 2106/54, vpisane v vl. št. 3579, vse 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 27. 3. 2009
Dn 28692/2006
Os-2845/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Ivanovič Vesne in Jovana, oba Kržišnikova
6, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 13 v 3.
nadstropju, na naslovu Kržišnikova ulica 6,
Medvode, z ident. št. 13.E, vpisani v podvl.
št. 396/13, k.o. Medvode, dne 25. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 28692/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 35813
iz leta 1965, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine LjubljanaŠiška (kot prodajalcem) ter Narobe Antonom, Žlebe 32b, Medvode (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št.
13.E, vpisano pri podvl. št. 396/13, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 21834/2008
Os-2849/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ceglar Alberika, Zelena pot 19, Ljubljana, ki ga
zastopa Mejnik d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 32 v 7. etaži, na naslovu
Zelena pot 19, Ljubljana z ident. št. 32.E,
vpisani v podvl. št. 5893/32, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 4. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 21834/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-371/93 z dne 6. 10. 1993, sklenjene med Občino Ljubljana Center, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ceglar Alberikom, Zelena pot 19,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 32.E, vpisano v podvl. št.
5893/32, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 8919/2006
Os-2856/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Molek Cirila, Ljubljanska cesta 37, Borovnica, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 63 v 5. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 5, Ljub
ljana, z ident. št. 63.E, vpisano v podvl.
št. 4136/63, k.o. Bežigrad, dne 5. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 8919/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavite zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z datumom
april 1982, sklenjene med Molek Janezom,
Novakova 5, Ljubljana (kot darovalcem in
obdarjencem) in Furlan Silvo ter Dragom,
oba Hubadova 10, Ljubljana (kot darovalcema in obdarjencema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 63.E, vpisano v podvl.
št. 4136/63, 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 30. 3. 2009
Dn 10337/2007
Os-2857/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Otrin Sabine in Kajtazovič Mihe, oba Ul.
Minke Bobnar 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 3/P v pritličju, na Zaloški cesti 92, Ljub
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ljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
1450/3, k.o. Moste, dne 12. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 10337/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje (kot prodajalcem)
in Erno Ljubič (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano
v podvl. št. 1450/3, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 18012/2006
Os-2858/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kalamar Draga, Clevelandska ulica 29, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 16 v 3. nadstropju, na naslovu Jakčeva
ulica 28, Ljubljana, z ident. št. 316.E, vpisano v podvl. št. 1367/81, k.o. Štepanja vas,
dne 19. 2. 2009, pod opr. št. Dn 18012/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 0867/91 z dne 16. 12. 1991,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Albreht
Ireno, Vlahovičeva 28, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 316.E, vpisano v podvl. št. 1367/81, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 26945/2006
Os-2928/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Radulovič Dubravke, Brilejeva ulica 2, Ljub
ljana in Radulovič Branka, Žibrše 25f, Logatec, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnini, stanovanje in klet, na naslovu
Celovška cesta 185, Ljubljana, z ident. št.
7.E in 8.E, vpisani v podvl. št. 4561/7, k.o.
Zgornja Šiška, dne 30. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 26945/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 74-5139 z dne
16. 12. 1974, sklenjene med ZGP Giposs,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Poklič Angelo,
Galjevica 246e, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnini, ki imata sedaj 7.E in 8.E,
vpisani v podvl. št. 4561/7, k.o. Zgornja Šiška,
– kupne pogodbe z dne 14. 7. 1983,
sklenjene med Zupanc Angelo, Celovška
185, Ljubljana (kot prodajalko) in Ribič Jeleno, Viška cesta 69/d, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnini, ki imata sedaj

7.E in 8.E, vpisani v podvl. št. 4561/7, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 29470/2006
Os-2929/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Stojkovič, Pokopališka 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 913, vpisano v vl. št. 813,
k.o. Moste, dne 25. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 29470/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
3. 8. 1990, sklenjene med Pirc Frančiško
(roj. Lavrič, kot prodajalko) in Družbenim
podjetjem Jata-meso Zalog p.o., Hladilniška 37, Polje pri Ljubljani (kot kupcem), za
nepremičnino parc. št. 913, vpisano v vl. št.
813, k.o. Moste,
– prodajne pogodbe z dne 10. 2. 1993,
sklenjene med Družbenim podjetjem Jatameso Zalog p.o., Hladilniška 37, Polje pri
Ljubljani (kot prodajalcem) in Dragico Stojkovič, Pokopališka 12, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, parc. št. 913,
vpisano v vl. št. 913, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 2786/2006
Os-2930/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice družbe Situla Nova, d.o.o., Kongresni
trg 13, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Marija Bele Vatovec, Čufarjeva 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, poslovni prostor št. E43/1 v etaži,
na naslovu Cesta v Mestni log 55, Ljub
ljana, z ident. št. 138.E, vpisano v podvl. št.
5330/139, k.o. Trnovsko predmestje, dne
8. 12. 2008, pod opr. št. Dn 2786/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 161/96 TPC
z dne 5. 4. 1996, sklenjene med prodajalcem IMOS Inženiring, d.d., Ljubljana in kupcem Marinovič Zlatkom, Jakčeva 8, Ljub
ljana, za nepremičnino, poslovni prostor št.
E43/1 v etaži, na naslovu Cesta v Mestni
log 55, Ljubljana, z ident. št. 138.E, vpisano v podvl. št. 5330/139, k.o. Trnovsko
predmestje;
– prodajne pogodbe z dne 22. 1. 1998,
sklenjene med prodajalcem Marinovič Zlatkom, Jakčeva 8, Ljubljana in kupcem Zaman Rudijem, Zaloška cesta 98, Ljubljana,
za nepremičnino, poslovni prostor št. E43/1
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v etaži, na naslovu Cesta v Mestni log 55,
Ljubljana, z ident. št. 138.E, vpisano v podvl.
št. 5330/139, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem poslovnem prostoru,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009
Dn 30588/2005
Os-2931/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eve
Baar, Cesta na Rožnik 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 34, na naslovu Preglov trg 2,
Ljubljana, z ident. št. 234.E, vpisano v podvl.
št. 1573/132, k.o. Moste, dne 29. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 30588/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
MS 4/5 432/83 z dne 22. 11. 1983, sklenjene
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Zakonjšek Janezom in Evo, oba Celovška
163, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 234.E, vpisano
v podvl. št. 1573/132, 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 27. 3. 2009
Dn 30661/2005
Os-2932/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nine Mervič, Vojkova 85, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini,
garsonjero št. 14 v V. nadstropju in shrambo št. 14 v kleti, na naslovu Rimska cesta
12, Ljubljana, z ident. št. 31.E in 32.E, vpisani v podvl. št. 192/18, k.o. Gradišče I, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 30661/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
B-P/III-14 z dne 2. 2. 1970, sklenjene med
GP Tehnika Ljubljana (kot prodajalcem) in
Mervič Igorjem, Ul. 15. septembra Nova Gorica (kot kupcem), za nepremičnini, ki imata
sedaj ident. št. 31.E in 32.E, vpisani v podvl.
št. 192/18, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 33233/2004
Os-2933/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franko Slavka, Polje cesta V/9, Ljubljana, ki ga
zastopa družba SPL d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, v izmeri 17,90 m2, na
naslovu Polje, cesta V/9, Ljubljana, z ident.
št. dela stavbe 1772-1456-74, s parc. št.
967/32, k.o. Slape, dne 12. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 33233/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana (kot
prodajalcem) in Čukić Vujico (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 1772-1456-74, s parc. št. 967/32,
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 27. 3. 2009
Dn 31914/2008
Os-2934/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koštimović Vitomirja, Scopolijeva ulica 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 8 v 2. nadstropju,
v izmeri 27 m2, na naslovu Scopolijeva 1,
Ljubljana, s parc. št. 648/5, vpisano v podvl.
št. 3766/8, k.o. Zgornja Šiška, dne 25. 3.
2009, pod opr. št. Dn 31914/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Šiška (kot
prodajalcem) in Stanovanjskim podjetjem
Dom Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, stanovanje št. 8 v 2. nadstropju, v izmeri
27 m2, na naslovu Scopolijeva 1, Ljubljana,
s parc. št. 648/5, vpisano v podvl. št. 3766/8,
k.o. Zgornja Šiška,
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
05/21-8444/70 z dne 7. 6. 1971, sklenjene
med Stanovanjskim podjetjem Dom Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Perčič Ivanko,
Scopolijeva 1, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, stanovanje št. 8 v 2. nadstropju, v izmeri 27 m2, na naslovu Scopolijeva 1, Ljubljana, s parc. št. 648/5, vpisano
v podvl. št. 3766/8, 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 25. 3. 2009
Dn 13084/2006
Os-2953/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simikić Nataše, Črtomirova ul. 31, Ljubljana, ki
jo zastopa družba SPL d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje z ident. št.
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21.E in klet z ident. št. 22.E, na naslovu Črtomirova 31, Ljubljana, vpisano v podvl. št.
3864/13, k.o. Bežigrad, dne 17. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 13084/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad
(kot prodajalcem) in Dragico Brkić iz Ljub
ljane (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 21.E in 22.E, vpisano
v podvl. št. 3864/13, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009
Dn 25751/2008
Os-2954/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Markoč Ernesta, Gotska ulica 6, Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus, poslovne in računalniške storitve, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 12
v 1. nad., na naslovu Gotska ulica 6, Ljub
ljana, z ident. št. 56.E, vpisano v podvl. št.
3017/56, k.o. Dravlje, dne 18. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 25751/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 70-3315 z dne
27. 6. 1970, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Markoč Ernestom in Ivanko, oba Celovška 103, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 56.E, vpisano
v podvl. št. 3017/56, 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 30. 3. 2009
Dn 15380/2006
Os-2963/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jovanović Milana, Celovška c. 177, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 33 v 5. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 177, Ljubljana, z ident.
št. 33.E, vpisano v podvl. št. 4377/34, k.o.
Zgornja Šiška, dne 4. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 15380/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 3. 9. 1983, sklenjene
med Kuret Marjanom in Emo, oba Celošvka
177, Ljubljana (kot prodajalcema) in Mirjančič Dušanom in Vuk Majdo, Plešičeva 8,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 33.E., vpisano v podvl.
št. 4377/34, 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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009

Dn 28457/2008
Os-2964/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kostanjevec Justine, Zakotnikova 7, Ljubljana,
ki jo zastopa Urban, nepremičninske storitve d.o.o., Omejčeva 5, Ljubljana Šentvid,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, 2-sobno stanovanje št. 1 v pritličju
z ident. št. 31.E in shramba št. 1 v kleti
z ident. št. 32.E, na naslovu Zakotnikova ulica 7, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1446/17,
k.o. Moste, dne 5. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 28457/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 24/91 z dne 12. 11. 1991, sklenjene med
Termoelektrarno Toplarno Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kostanjevec Justino, Zakotnikova 7, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 31.E in 32.E, vpisano v podvl. št. 1446/17, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009

Dn 4838/2008
Os-2967/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Vuga Mateja in Jug Tjaše, oba Delpinova
24, Nova Gorica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, poslovni prostor št.
5 v pritličju z ident. 55.E in poslovni prostor
št. 5 v medetaži z ident. št. 56.E, na naslovu Leskovškova cesta 12, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1766/54, k.o. Moste, dne
5. 3. 2009, pod opr. št. Dn 4838/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 15. 6. 2007, sklenjene med VBS Hiša,
družba za financiranje d.o.o., Dunajska
128a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vuga
Matejem ter Jug Tjašo, oba Delpinova 24,
Nova Gorica (kot kupca), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 55.E in 56.E, vpisano
v podvl. št. 1766/5 k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem poslovnem prostoru,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009

Dn 16940/2006
Os-2965/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jurjec Darje, Kvedrova 36, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus, poslovne in računalniške
storitve, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 30 v 3. nad.
z ident. št. 57.E in klet št. 30 z ident. št.
58.E, na naslovu Kvedrova 36, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 317/29, k.o. Nove Jarše,
dne 20. 2. 2009, pod opr. št. Dn 16940/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 79-09-S z dne
18. 4. 1979, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis«, Ljubljana,
n.sol.o. (kot prodajalcem) in Vede Majo in
Vede Matjažem; Menardova 24, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 57.E in 58.E, vpisano v podvl. št.
317/29, k.o. Nove Jarše;
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3.
1980, sklenjene med Vede Majo in Vede
Matjažem, oba Menardova 24, Ljubljana
(kot prodajalca) in Selak Alenko, Kvedrova 36, Ljubljana ter Selak Mihom, Dolenja
Dobrava 31, Škofja Loka (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 57.E
in 58.E, vpisano v podvl. št. 317/29, 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

Dn 3775/2009
Os-2987/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roberta Zlobko, Črešnjice 53, Cerklje
ob Krki, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 18 v 2.
nadstropju, na naslovu Clevelandska 27,
Ljubljana, z ident. št. 73.E, podvl. 357/74,
k.o. Nove Jarše, dne 10. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 3775/2009 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, predprodajne pogodbe št. MS 12/2
122/80-B z dne 29. 4. 1980, sklenjene med
prodajalcem Gradbeno industrijskim podjetjem Gradiss, TOZD GE Celje, 14. divizije
8, Celje, in kupcema Vladimirom in Radojko
Vujasin, Ljubljanska 1č, Kamnik, za trisobno
stanovanje št. 18, v izmeri 76,76 m2, ki se
nahaja v 2. nadstropju objekta C3, Soseska
MS-12/2, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 454/2006
Os-2993/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zale Jevnikar, Bertokova 16, Ankaran, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve

zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 16 v 3. nadstropju, na naslovu Gospodinjska ulica 23, Ljubljana, z ident.
št. 32.E, vpisano v podvl. št. 4650/32, k.o.
Zgornja Šiška, dne 10. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 454/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5.
1962, sklenjene med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, Beethovnova 11/VI, Ljubljana (kot prodajalcem) in
»Ljubljana Transport«, komunalnim prometnim podjetjem, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 32.E,
vpisano v podvl. št. 4650/32, k.o. Zgornja
Šiška,
– pogodbe o premoženjskih pravicah in
obveznostih z dne 23. 8. 1965, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo »Ljubljana Transport« (kot prodajalcem) in Dujmovič Ivanko, Gospodinjska 23, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 32.E, vpisano v podvl. št. 4650/32, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 22317/2007
Os-2996/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ga po pooblastilu direktorja
zastopa Slavica Gašperlin, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 3 v 1. nad., na naslovu Škofjeloška 29,
Medvode, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 1551/3, k.o. Preska, dne 17. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 22317/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 77-5560 z dne
21. 3. 1977, sklenjene med GP »Megrad«
Ljubljana, Celovška cesta 136, Celovška, ki
ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Strokovno službo skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
v SRS, Kidričeva 5, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 1551/3, k.o. Preska.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 25302/2007
Os-2997/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Sosič Neve, Večna pot 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 6003/10 – stanovanjska raba
z ident. št. 1722-4440-010, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, stoječi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na parc. št. 74/8, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 6. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25302/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D«
ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, št.
412/81-M.G. z dne 4. 1. 1982 in dodatka,
št. 1/412-115/82-M.G. k pogodbi, št. 412/81
z dne 3. 12. 1982, sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana
Vič-Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih
zemljišč Vič p.o., Ljubljana, ter Sosič Nevo,
Vrtača 5, za stanovanje št. 10 v objektu D-2
v Trnovem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni 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 31. 3. 2009
Dn 25918/2007
Os-2998/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Plevnik Ivana, Cilenškova ulica 37, Ljubljana,
zaradi vknjižba lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1639/96 – garaža v 3.
etaži, z ident. št. 1730-1142-306, v triplex
garažni stavbi ob Kajuhovi ulici, k.o. Moste,
dne 5. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25918/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
1. 9. 1970 sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad - Moste in Toplak Štefanom, Zaloška 76a, za garažni boks št.
306, v triplex garažni stavbi Toplarniška ulica 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 31. 3. 2009
Dn 28299/2008
Os-3058/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ljupča Stojneva, Ul. Metoda Mikuža 18, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetniška družba Kotlušek & Pavčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 48 v VII. nadstropju, Ul. Metoda Mikuža 18, Ljubljana, z ident. št. 35.E, vpisano v podvl. št. 4023/46, k.o. Bežigrad, dne
19. 3. 2009, pod opr. št. Dn 28299/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 10. 1996, sklenjene med
Klančar Vincencijem in Zvonislavo, oba Metoda Mikuža 18, Ljubljana (kot prodajalca)
ter Stojnev Ljupčem in Stojnev Zlatko, oba
Metoda Mikuža 16, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 4023/46, 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 2. 4. 2009
Dn 4000/2007
Os-3149/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brečić Amalije, Tomažičeva ulica 38, Ljub
ljana, ki jo zastopa Nerat - Rupnik Jožefa,
direktor JUS-KO d.o.o., Proletarska c. 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini vl. št. 3925/15, k.o. Vič,
stanovanje št. 15 v II. nadstropju, Tomažičeva ulica 38, Ljubljana, z identifikacijsko
številko 1723-5218-15, dne 3. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 4000/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 5.
1967 o prodaji dvosobnega stanovanja v soseski S-4 v stolpiču B-7 ob Tomažičevi ulici
v Ljubljani, sklenjene med strankama GP
»Tehnograd« Ljubljana, Tržaška c. 68a, kot
prodajalcem in Brečić Antejem, Ljubljana,
Zaloška c. 63, kot kupcem.
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 31. 3. 2009
Dn 3624/2007
Os-3150/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darinke Božidare Vokal, Tbilisijska ulica 20,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini vl. št. 4406/46, k.o. Vič,
garaža št. 142 z ident. št. 1723-05204-142,
brez naslova, dne 5. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 3635/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 22. 3. 1982 o podaritvi garažnega boksa št. 142, pritličje v soseski SV-4, Vič, sklenjene med strankama
Abrožič Alojzij, Tržaška 121, Ljubljana, kot
darovalcem in Ambrožič Matjažem, zastopanem po zakoniti zastopnici – materi Ambrožič Jožici iz Ljubljane, Cesta dveh cesarjev
141, kot obdarjencem.
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 31. 3. 2009
Dn 3312/2007
Os-3154/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Željka Arapovića, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepre-
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mičnini vl. št. 1259/74, k.o. Štepanja vas,
stanovanje št. 74 v 6. nadstropju, z ident.
št. 1732-773-74, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
dne 5. 3. 2009, pod opr. št. Dn 3312/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 74
v 6. nadstropju, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
na parc. št. 748, k.o. Štepanja vas, neznanega datuma v letu 1978, sklenjene med
strankama IMOS – podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini,
p.o. Ljubljana, kot prodajalcem in Tasič Draganom kot kupcem;
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 74
v 6. nadstropju, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
na parc. št. 748, k.o. Štepanja vas, neznanega datuma v letu 1991, sklenjene med
strankama Tasič Draganom kot prodajalcem
in Spomenko Lončarič kot kupovalko;
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 74
v 6. nadstropju, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
na parc. št. 748, k.o. Štepanja vas, neznanega datuma v letu 1994, sklenjene med
strankama Spomenko Lončarič kot prodajalko in Meto Lintenvalner kot kupovalko.
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 31. 3. 2009
Dn 423/2007
Os-3155/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Semeniča, ki ga zastopa Ataurus Perdan
Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 4344/87, k.o. Zgornja Šiška, garaža št.
387 v nadstropju, RGD-3, Rašiška, Ljub
ljana, z ident. št. 1739-1187-97, dne 5. 3.
2009, pod opr. št. Dn 423/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 14. 1.
1981 o nakupu garaže »Triplex D-3« št.
boksa 387 v Rašiški ulici v Ljubljani, ležeči
v nadstropju, sklenjene med strankama Kukec Andrejem, Ljubljana, Rašiška, kot prodajalcem in Milić Slavkom, Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, kot kupcem.
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 31. 3. 2009
Dn 424/2007
Os-3156/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Brodnik Andreja, ki ga
zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vl. št. 3017/46, k.o.
Dravlje, stanovanje št. 2 v pritličju, Gotska
ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 1738-2360-46,
dne 5. 3. 2009, pod opr. št. Dn 424/2007, iz-

Stran

1498 /

Št.

42 / 5. 6. 2009

dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
71-3826 z dne 8. 6. 1971 o prodaji trisobnega
stanovanja št. 2, ki leži v pritličju v III. stopnišču v smeri sever-jug v objektu T-1, ki stoji na
zemljišču parc. št. 809-23, k.o. Dravlje, soseska S-6, ter pogodbe št. 71-3826/I-AA z dne
22. 10. 1971 o spremembi kupne pogodbe
71-3826 z dne 8. 6. 1971, sklenjenih med
strankama Poslovno združenje »Giposs«,
Ljubljana, ki ga zastopa »Standard-Invest«,
Ljubljana, Celovška c. 89, kot prodajalcem
ter Balžalorski Magdo in Balžalorski Volodjo
in nedoletnim Balžalorski Volodjo, ki ga zastopa Balžalorski Volodja, kot kupci.
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 31. 3. 2009
Dn 6434/2007
Os-3160/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Brede Janeš, Storžiška 28, Kranj, ki jo zastopa Nerat - Rupnik
Jožefa, direktor JUS-KO d.o.o., Proletarska
c. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 3925/20, k.o. Vič,
stanovanje št. 20 v III. nadstropju, z identifikacijsko številko 1723-5218-20, Tomažičeva
ulica 38, Ljubljana, dne 3. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 6434/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe z dne 11. 4.
1967 o prodaji garsonjere št. 20/III v stolpiču
B-6, soseska S-4, Vič, zgrajeno na parceli
1633, 1634, k.o. Vič, sklenjene med strankama IMOS-poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana, Trg VII. kongresa
ZKJ št. 1, kot prodajalcem in Dovžan Majdo,
Fabianijeva 15, Ljubljana kot kupcem.
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 31. 3. 2009
Dn 25537/2007
Os-3222/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Orla in Frančiške Orel, oba Ziherlova ulica 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino št. 9.E, vpisana v podvl. št. 6003/9, k.o. Trnovsko predmestje, dne
9. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25537/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici
v soseski VS-1 Trnovo, št. 282/81 z dne
30. 9. 1981, sklenjena med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana in Orel Milanom in Franjo, Mucherjeva 4, Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– dodatek št. 1/412-92/82-M.G. k pogodbi št. 282/81 z dne 30. 9. 1981 o vključitvi
v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo z dne
26. 11. 1982.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 26093/2007
Os-3223/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milič
Alojzija, Kogojeva ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino št. 79.E, vpisana v podv. št. 3182/79,
k.o. Dravlje, dne 9. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 26093/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 69-2672 z dne 25. 12.
1969, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana in Hočevar Andrejem, Jezerska 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 26163/2007
Os-3224/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Skitek Dušana, Ziherlova ulica 38, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino št. 2.E, vpisana v podvl. št. 6003/2,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 9. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 26163/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o skupni graditvi stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št. 371/79 z dne 10. 12.
1979;
– kupoprodajne pogodbe št. 470/83-FM
z dne 30. 5. 1983, sklenjene med SIS za
gradnje cest Ljubljana in Porčić Alaga in
Porčić Enisa;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9.
1985, sklenjena med Porčić Alaga in Porčić
Enisa ter Ružić Anton.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 13032/206
Os-3225/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pavlovič Boška, Rožna dolina, Cesta II/39,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Erčulj, Tržaška 40, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje v izmeri 50 m2 v prvem nadstropju levo, na parc. št. 637, na naslovu
Rožna dolina, Cesta II/39, Ljubljana, vpisano v vl. št. 654, k.o. Vič, dne 2. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 13032/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 11. 2.
1985, sklenjene med Pavlovič Radojem in
Pavlovič Jožico, oba Rožna dolina, Cesta
II/39, Ljubljana (kot darovalca) in Pavlovič
Boškom, Rožna dolina, Cesta II/39, Ljub
ljana (kot obdarjencem), za nepremičnino,
stanovanje v izmeri 50 m2 v prvem nadstropju levo, na parc. št. 637, vpisano v vl. št.
654, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 25535/2007
Os-3226/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fašalek Marka, Ziherlova ulica 41, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino št. 19.E, vpisana v podvl. št.
6003/19, k.o. Trnovsko predmestje, dne
9. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25535/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, št. 282/81-M.G.
z dne 9. 10. 1981, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnost Ljubljana Vič
- Rudnik, Ljubljana, Zavodom za urejanje
stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana in Fašalek Markom, Kopališka 2, Ljubljana;
– dodatka št. 1/412-99/82-M.G. k pogodbi št. 282/81 z dne 9. 10. 1981 o vključitvi
v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob
Ziherlovi ulici, v soseski S-1 Trnovo z dne
1. 12. 1982.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 26024/2007
Os-3227/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Potisek Franca, Cerovica 4, Šmartno pri Litiji, po
pooblaščencu Arkada nepremičnine d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino št. 20.E, vpisana v podvl. št.
4989/20, k.o. Zgornja Šiška, dne 9. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 26024/2007, izdalo sklep
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o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže, št. G-20/66,
sklenjene dne 29. 9. 1966, med Poslovno
združenje GIPOSS, Ljubljana, ki ga zastopa stanovanjsko gospodarstvo »Standard«
Ljubljana, Celovška cesta 87, po direktorju
Miroslavu Pleši in Tišina Marjanu, Gospodinjska 13, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12.
1994, sklenjene med Tišina Marjanom, Cesta na Brdo 43, Kranj in Potisek Francem,
Cerovica 4, Litija.
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. 4. 2009
Dn 14177/2005
Os-3274/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miletič Marije Elizabete, Potrčeva 6,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Peter Kos,
Obala 114, Portorož, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, garažni boks št.
118, v nadstropju, na naslovu Garažna hiša
Triplex - Stari Vodomat, Ljubljana, z ident.
št. 118.E, vpisano v podvl. št. 361/118,
k.o. Šentpeter, dne 2. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 14177/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 8/118, neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem GIP »Pinor«, p.o., Novo mesto v stečaju in kupcem Bradač Borutom, Sketova 6,
Ljubljana, za nepremičnino, garažni boks št.
118, v nadstropju, na naslovu Garažna hiša
Triplex - Stari Vodomat, Ljubljana, z ident.
št. 118.E, vpisano v podvl. št. 361/118, k.o.
Šentpeter;
– pogodbe, neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Bradač Borutom in
kupcem Čoko Vladimirjem, za nepremičnino, garažni boks št. 118, v nadstropju, na
naslovu Garažna hiša Triplex - Stari Vodomat, Ljubljana, z ident. št. 118.E, vpisano
v podvl. št. 361/118, k.o. Šentpeter;
– pogodbe z dne 22. 2. 1988, sklenjene
med prodajalcem Čoko Vladimirjem in kupcem Brodar Vido, Jamova 69, Ljubljana, za
nepremičnino, garažni boks št. 118, v nadstropju, na naslovu Garažna hiša Triplex Stari Vodomat, Ljubljana, z ident. št. 118.E
vpisano v podvl. št. 361/118, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem garažnem boksu,
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. 4. 2009
Dn 22279/2007
Os-3277/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žefran Bojana, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus poslovne

in računalniške storitve, Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 58, v 8 nad., na naslovu Na Jami 5,
Ljubljana, z ident. št. 58.E, vpisano v podvl.
št. 2144/58, k.o. Spodnja Šiška, dne 17. 3.
2009, pod opr. št. Dn 22279/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
603/62-65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška (kot prodajalcem) in
Kure Ano (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 58.E, vpisano v podvl.
št. 2144/58, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 23508/2008
Os-3278/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Rašperger Bornšek Marije in Bornšek Edvarda,
oba Rašiška ul. 3, Ljubljana, ki ju zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 164, v nadstropju, RGD 1, na naslovu Rašiška 3, Ljub
ljana, z ident. št. 64.E, vpisano v podvl.
št. 4342/64, k.o. Zgornja Šiška, dne 11. 3.
2009, pod opr. št. Dn 23508/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1965,
sklenjene med Gradbenim podjetjem »Giposs«, Ljubljana (kot prodajalcem) in Džorlev Atanasom (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 64.E, vpisano
v podvl. št. 4342/64, k.o. Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 4.
1975, sklenjene med Džorlev Atanasom (kot
prodajalcem) in Glamočanin Dragomerjem
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 64.E, vpisano v podvl. št. 4342/64,
k.o. Zgornja Šiška.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 2332/2006
Os-3279/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Projekt nizke gradnje, d.o.o., Ljubljana, ki ga
zastopa družba Urban d.o.o., iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini parc. štl. 513/4 in 513/7, vpisani
v vl. št. 1072, k.o. Brinje I, dne 30. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 23332/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
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– pogodbe št. II-59/76 z dne 2. 12. 1976,
sklenjene med Soseska, podjetjem za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad - Moste,
Ljubljana (kot prvo pogodbenica) in Projekt
- nizke zgradbe, Ljubljana (kot drugo pogodbenik), za nepremičnini parc. št. 513/4 in
513/7, vpisani v vl. št. 1072, k.o. Brinje I,
– vknjižbenega dovoljenja z dne 4. 11.
1993, podpisanega s strani Občine Ljub
ljana Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana, za
nepremičnini parc. št. 513/4 in 513/7, vpisani v vl. št. 1072, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 13031/2006
Os-3280/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kocjan Darka, Maroltova 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitev
e zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 67, v pritličju, na naslovu Hubadova ulica, Ljubljana, z ident. št. 67.E, vpisano v podvl. št. 1449/67, k.o. Brinje I, dne
13. 3. 2009, pod opr. št. Dn 13031/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 10. 1966, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad«, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Matejčič Evaldom,
Hubadova 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 67.E, vpisano v podvl. št. 13031/2006, k.o. Brinje I.
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 15. 4. 2009
Dn 13666/2006
Os-3283/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Društva distrofikov Slovenije, Linhartova 1,
Ljubljana, ki ga zastopa predsednik društva
Boris Šuštaršič, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, št. (I) 35,
v 8. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta
1, Ljubljana, z ident. št. 34.E, vpisano v odvl.
št. 2667/34, k.o. Bežigrad, dne 11. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 13666/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 46/73-02/5 z dne 13. 2.
1973, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje
in kupcem Rotar Janezom, Popovičeva 9,
Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, št.
(I) 35, v 8. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta 1, Ljubljana, z ident. št. 34.E, vpisano v podvl. št. 2667/34, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1986, sklenjene med prodajalcem Rotar
Janezom, Popovičeva 9, Ljubljana in kup-
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cema Milisavljevič Vladom ter Zupan Nevo,
Prešernova 10, Bled, za nepremičnino stanovanje, št. (I) 35, v 8. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta 1, Ljubljana, z ident.
št. 34.E, vpisano v podvl. št. 2667/34, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 28773/2006
Os-3295/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vesne Avsec, Hladilniška pot 1b, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus
Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 8 v 3. etaži, na naslovu
Hladilniška pot 1b, Ljubljana, z ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 4665/8, k.o. Kašelj, dne
25. 3. 2009, pod opr. št. Dn 28773/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0713/91 z dne 10. 12. 1991,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Veit
Zdenko, Hladilniška pot 1/b, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 4665/8,
k.o. Kašelj,
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
0713/91 z dne 5. 6. 1996, sklenjenega med
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Veit Zdenko, Hladilniška pot 1/b, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 4665/8, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 27933/2006
Os-3296/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vide Lesar, Oražnova ulica 1, Ljubljana,
ki jo po pooblastilu zastopa Mojca Bruss,
Oražnova ulica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 13 v 3. nadstropju, na naslovu Oražnova 1, Ljubljana, z ident. št. 12.E, vpisano
v podvl. št. 1202/12, k.o. Gradišče II, dne
25. 3. 2009, pod opr. št. Dn 27933/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. S-143/91
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Elektro
Slovenija p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Lesar Vido in Ivanom, Oražnova 1, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E, vpisano
v podvl. št. 1202/12, k.o. Gradišče II.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 10680/2006
Os-3316/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cvetke Smonkar, Celovška 103, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnini, garsonjero št.
84 v VI. nadstropju in shrambo št. 84 v kleti,
na naslovu Celovška cesta 103 v Ljubljani,
z ident. št. 180.E in 181.E, vpisani v podvl.
št. 3937/96, k.o. Zgornja Šiška, dne 23. 3.
2009, pod opr. št. Dn 10680/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem
DOM Ljubljana in kupovalko Faganeli Berto,
Celovška 103, Ljubljana, za garsonjero št.
84 v VI. nadstropju in shrambo št. 84 v kleti,
na naslovu Celovška cesta 103 v Ljubljani,
z ident. št. 180.E in 181.E, vpisani v podvl.
št. 3937/96, k.o. Zgornja Šiška,
– pogodbe o daritvi št. 6342/76 z dne
15. 9. 1976, sklenjene med darovalko Faganeli Berto, Celovška 103, Ljubljana in obdarjencem Faganeli Milanom, Bistrica 161,
Tržič, za garsonjero št. 84 v VI. nadstropju
in shrambo št. 84 v kleti, na naslovu Celovška cesta 103 v Ljubljani, z ident. št. 180.E
in 181.E, vpisani v podvl. št. 3937/96, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 10963/2006
Os-3318/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mahnič Ivana, Brilejeva 20, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetniška pisarna Prebil Katarina iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažo št. 48 v I.
nadstropju na V strani ob Glavarjevi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 48.E, vpisano v podvl.
št. 3669/49, k.o. Bežigrad, dne 11. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 10963/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 11171 z dne 10. 8. 1966,
sklenjene med prodajalcem SGP »Stavbenik« Izola, in kupcem Stanković Vojislavom,
Glavarjeva ulica, Ljubljana, za nepremičnino,
garažo št. 48 v I. nadstropju na V strani ob
Glavarjevi ulici v Ljubljani, z ident. št. 48.E,
vpisano v podvl. št. 3669/49, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2.
1971, sklenjene med prodajalcem Stanković

Vojislavom, Novi Beograd Ul. Bulevar Lenjina št. 109/VII, in kupcem Mahnič Jožetom,
Glavarjeva ulica 16, Ljubljana, za nepremičnino, garažo št. 48 v I. nadstropju na V strani ob Glavarjevi ulici v Ljubljani, z ident.
št. 48.E, vpisano v podvl. št. 3669/49, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 29478/2008
Os-3410/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Podobnik Janeza, Dunajska cesta 103, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 12 z ident. št.
161.E in pomožni prostor z ident. št. 162.E,
na naslovu Glavarjeva 12, Ljubljana, vpisana v podvl. št. 2827/28, k.o. Bežigrad, dne
24. 3. 2009, pod opr. št. Dn 29478/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in uživanja na posameznem
delu stavbe št. 05/2-36/78-160-2 z dne
19. 7. 1967, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana Center v redni
likvidaciji (kot prodajalcem) in Zavarovalno
skupnostjo SRS Ljubljana, Miklošičeva 19,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 161.E in 162.E, vpisano
v podvl. št. 2827/82 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. 4. 2009
Dn 31238/2006
Os-3411/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nane Turk, Žibertova 1, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 60,
v 14. nadstropju, na naslovu Bratovševa
ploščad 20, Ljubljana, z ident. št. 60.E, vpisana v podvl. št. 2887/60, k.o. Stožice, dne
27. 3. 2009, pod opr. št. Dn 31238/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 567/75-02/5 z dne 15. 12.
1975, sklenjene med SGP Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje (kot prodajalcem),
ter Maurin Ljubico, Cesta v Mestni log 38,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 60.E, vpisano v podvl.
št. 2887/60, k.o. Stožice;
– kupne pogodbe z dne 30. 6. 1980,
sklenjene Uratnik Ljubico, roj. Maurin, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana (kot prodajalko) in Barič Jožetom, Tavčarjeva 6, Celje
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(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 60.E, vpisano v podvl. št. 2887/60,
k.o. Stožice;
– aneksa h kupni pogodbi z dne 30. 6.
1980, sklenjenega dne 6. 8. 1980 med Uratnik Ljubico, roj. Maurin, Bratovševa ploščad
20, Ljubljana (kot prodajalko) ter Barič Jožetom in Tikvic Jano, oba stanujoča Tavčarjeva 6, Celje (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 60.E, vpisano v podvl.
št. 2882/60, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2009
Dn 25772/2007
Os-3412/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ortar Magdalene, Zelena pot 17, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Mejnik d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 11 v 3. etaži, na
naslovu Zelena pot 17, Ljubljana, z ident.
št. 11.E, vpisana v podvl. št. 5892/11, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 18. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 25772/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1.
1966, sklenjene med GP Tehnograd, Tržaška cesta 68a, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Samec Zofijo, Koseskega 28, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št.
5892/11, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2009
Dn 7019/2007
Os-3503/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanislava Klemeničiča, Runkova 14,
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Dernovšek o.p. - d.n.o., odvetnik Igor
Dernovšek, Tavčarjeva 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 3918/18, k.o. Zgornja Šiška, stanovanje Runkova ulica 14, Ljubljana, z ident.
št. 202.E, dne 10. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 7019/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 27. 1. 1992
o podaritvi stanovanja št. 2 v pritličju stanovanjske hiše Runkova 14, Ljubljana, ki stoji
na parceli št. 1912, k.o. Zg. Šiška, sklenjene med Hosnar Bogdano kot darovalcem
ter Dimic Jernejem kot obdarjencem.
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 16. 4. 2009
Dn 16501/2007
Os-3504/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Palifrova, Kogojeva ulica 4, Ljubljana,
ki ga zastopa notar Sikošek Jože, Bravničarjeva 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vl. št.
3182/84, k.o. Dravlje, stanovanje št. 84,
v 10. nadstropju, Kogojeva ulica 4, Ljub
ljana, z ident. št. 1738-2335-84, dne 5. 3.
2009, pod opr. št. Dn 16501/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 70-3045 z dne 26. 5.
1970 o prodaji garsonjere št. 84, ki leži v 10.
nadstropju na severozahodni strani objekta
G-1, ki stoji na zemljišču parc. št. 809/5, k.o.
Dravlje, soseska S-6, sklenjene med strankama Poslovno združenje »Giposs« Ljub
ljana kot prodajalcem in Križmanič Anico,
Ljubljana, Teslova 17, kot kupovalko;
– prodajne pogodbe z dne 2. 6. 1982
o prodaji garsonjere št. 84, v stanovanjskem
bloku v Ljubljani, Kogojeva št. 4, 10. nadstropje, ki stoji na parceli št. 809/5, k.o. Dravlje, soseska S-6, sklenjene med Križmanič
Anico, Ljubljana, Kogojeva 4, kot prodajalko
in Palifrov Dušanom in Palifrov Valerijo, oba
stanujoča Spodnje Gameljne 57, Šmartno
pod Šmarno goro, kot kupcema.
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. 4. 2009
Dn 22934/2007
Os-3506/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Savicki Blanke Jožice, Dolenjska cesta 45b,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 10, v 2. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45b,
Ljubljana, z ident. št. 110.E, vpisano v podvl.
št. 4405/30, k.o. Karlovško predmestje, dne
18. 3. 2009, pod opr. št. Dn 22934/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
67-1059 z dne 23. 10. 1967, sklenjene med
Poslovnim združenjem »Giposs« Ljubljana,
ki ga zastopa SG Standard, Ljubljana, Celovška c. 87 po direktorju Miroslavu Pleši
(kot prodajalcem) in Savicki Borivoju, Kajuhova 18, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 110.E,
vpisano v podvl. št. 4405/30, k.o. Karlovško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 3595/2007
Os-3507/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Vovka, Rozmanova 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 2272/20, k.o. Tabor, stanovanje št. 20,
v 5. nadstropju, Rozmanova 2, Ljubljana,
z ident. št. 20.E, dne 3. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 3595/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne in prodajne pogodbe z dne 4. 8.
1966 o prodaji dvosobnega stanovanja št.
20, v 5. nadstropju, v stolpnici S-1 Hrvat.
Trg, zgrajeno na parceli 858, 29/1, k.o. Peter I, sklenjene med strankama Zavod za
zadružno gradnjo SO Ljubljana – v stečaju,
Trg VII. kongresa ZKJ št. 1, kot prodajalcem,
in Bolha Olgo, Ljubljana, Rozmanova 2, kot
kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5.
1981 o prodaji dvosobnega stanovanja št.
20, v 5. nadstropju, stanovanje se nahaja
v stolpnici v ulici Rozmanova 2, na parceli
št. 858, 29/1, k.o. Peter I, sklenjene med
strankama Bolha Olgo, Ljubljana, Dom upokojencev Center, Tabor 10, kot prodajalko
in Vovk Matjažem, Ljubljana, Majaronova
4, kot kupcem.
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. 4. 2009
Dn 105/2007
Os-3509/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Zofije Kumer, Celovška 143, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vl. št. 4806/47, k.o. Zgornja
Šiška, stanovanje št. 47, v 8. nadstropju,
Celovška cesta 143, Ljubljana, z ident. št.
1739-1354-47, dne 5. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 105/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 11. 1991 o prodaji stanovanje
št. 47, v stanovanjski hiši na Celovški 143
v Ljubljani, k.o. Zg. Šiška, sklenjene med
strankama Občina Ljubljana - Šiška kot prodajalcem in Majdo Zofijo Kumer, Celovška
143, Ljubljana, kot kupovalko.
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 10. 4. 2009
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Dn 6675/2007
Os-3510/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Kos, Clevelandska ul. 47, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 389/53, k.o. Nove Jarše, stanovanje št.
53, Clevelandska ulica 47, Ljubljana, z ident.
št. 2680-470-53, dne 10. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 6675/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 2176/92 o prodaji
stanovanja št. 53, v 7. nadstropju, v stanovanjski hiši Clevelandska 47, Ljubljana,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, ki ga zastopa IS SML Marjan Vidmar
dipl. iur., po pooblastilu predsednika IS SML
Leopolda Benčina ing. gr., kot prodajalcem
in Kos Ano, Clevelandska 47, Ljubljana, kot
kupovalko.
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. 4. 2009
Dn 32746/2006
Os-3511/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mazi
Jana, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vl. št. 1639/38, k.o. Moste, garaža št. 92,
v 1. etaži B ob Kajuhovi ulici, z ident. št.
1730-1142/92, dne 5. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 32746/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 12. 1968
o prodaji garažnega prostora št. B 92 v kleti triplex garažne zgradbe v Ljubljani, Toplarniška ulica, sklenjene med strankama
Stanovanjsko podjetje Bežigrad - Moste,
Črtomirova 10, Ljubljana, kot prodajalcem
in Kovač Aleksandrom, Kajuhova 46, Ljub
ljana, kot kupcem.
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. 4. 2009
Dn 7126/2007
Os-3512/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Bek, Zagrebška ulica 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vl. št. 4639/8, k.o. Zgornja Šiška, stanovanje
z ident. št. 1739-06092-007, Scopolijeva ulica 15, Ljubljana, dne 10. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 7126/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-494/93 z dne
16. 7. 1993 o prodaji stanovanja št. 8, v II.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Scopolijeva ul. 15, sklenjene med Republi-
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ko Slovenijo kot prodajalcem ter Francem
Severkarjem, Ljubljana, Scopolijeva ul. 15,
kot kupcem.
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 16. 4. 2009
Dn 6279/2007
Os-3517/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vasje Piškurja, Archinetova ulica 11, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 3837/3, k.o. Bežigrad, stanovanje št. 3 v pritličju, Triglavska 7, Ljubljana,
z ident. št. 3.E, dne 5. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 6279/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3.
1965, o prodaji stanovanja št. 3, Triglavska
7, Ljubljana, parc. št. 440/1, k.o. Bežigrad,
sklenjene med strankama Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana - Bežigrad, kot prodajalcem in Štefanom Žuna,
Ljubljana, Triglavska 7, kot kupcem.
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. 4. 2009
Dn 11209/2007
Os-3518/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasmine Feguš, Črtomirova 22, Ljubljana, ki
jo zastopa Lora - Ljubljana d.o.o., Zaloška
cesta 163, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini vl. št. 2852/47, k.o.
Bežigrad, stanovanje št. 47 v pritličju, Črtomirova ulica 22, Ljubljana, z ident. št.
2636-2945-47, dne 10. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 11209/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 284/11/91, o prodaji stanovanja št. 47,
v stanovanjski hiši Črtomirova 22, Ljubljana,
k.o. Bežigrad, parc. št. 1728, sklenjene med
Občino Ljubljana-Bežigrad, kot prodajalko
ter Habič Marijo, kot kupovalko.
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. 4. 2009
Dn 6679/2007
Os-3519/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Du-

šana Korbarja, Zadobrovška 34a, Ljubljana
- Polje, ki ga zastopa odvetnica Zdenka Rekar, Dunajska cesta 17, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 351, k.o. Slape, dvorišče in stanovanjska
stavba s parc. št. 228, dne 12. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 6679/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 14. 8. 1992,
o podaritvi nepremičnine parc. št. 228, hiša
v Ljubljani, Zadobrovška 34a in dvorišče,
vpisano v vl. št. 351, k.o. Slape, sklenjene
med strankama Ilovar Marjanom, kot darovalcem in Korbar Ladino, kot obdarjenko.
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 16. 4. 2009
Dn 19175/2007
Os-3521/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hafner Tine, Rašiška ulica 18, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, enosobno stanovanje št. 7
v 1. nadstropju, z ident. št. 18.E, loggio
v 1. nadstropju z ident. št. 19.E in klet št.
7 v kletni etaži z ident. št. 20.E, na naslovu
Rašiška ulica 18, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 3998/7, k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 3.
2009, pod opr. št. Dn 19175/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2929/91
z dne 28. 2. 1992, sklenjene med prodajalko
Občino Ljubljana Center, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana in kupovalko Schaschl
Hildo, Rašiška 18, Ljubljana, za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, z ident. št. 18.E, loggio v 1. nadstropju,
z ident. št. 19.E in klet št. 7 v kletni etaži,
z ident. št. 20.E, na naslovu Rašiška ulica
18, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 3998/7,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 6768/2007
Os-3522/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Branka Mačarja in Stanislave Gregl Mačar, oba Brodarjev trg 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vl. št. 1488/64, k.o. Moste, stanovanje št.
64, Brodarjev trg 13, Ljubljana, z ident. št.
1730-1715-64, dne 10. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 6768/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. MS 4/5 512/81 z dne 4. 8. 1981,
o prodaji stanovanja št. 64, Trg oktobrske
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revolucije 15, Ljubljana, aneksa k pogodbi
št. MS 4/5 512/81 z dne 11. 11. 1981 ter
aneksa k pogodbi št. MS 4/5 512/81 z dne
15. 7. 1986, sklenjenih med Staninvest Ljub
ljana, TOZD Inženiring, kot prodajalcem ter
Čibej Vidic Klavdijo, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 22477/2007
Os-3523/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Žunkovič Igorja in Žunkovič Bojana, oba
Zlatoličje 63, Starše, ki ju zastopa odvetnica
Jožica Bauman Gašperin, Tavčarjeva 3/II,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, enosobno stanovanje št. 18
v 2. nadstropju, na naslovu cesta 24. junija
32, Ljubljana Črnuče, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št. 2364/20, k.o. Črnuče, dne
18. 3. 2009, pod opr. št. Dn 22477/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 14. 12. 1993, sklenjene med Cvijanović Ljubinko in Cvijanović Petrom (kot prvo
pogodbeni stranki) in Mrkalj Jasminko, cesta
24. junija 32, Ljubljana (kot drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št. 2364/20,
k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 22316/2007
Os-3525/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ga po pooblastilu direktorja
zastopa Slavica Gašperlin, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 26 v 6. nadstropju, na naslovu Linhartova
cesta 15, Ljubljana, z ident. št. 93.E, vpisano v podvl. št. 3763/93, k.o. Bežigrad, dne
17. 3. 2009, pod opr. št. Dn 22316/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
621/79-05/20-09 z dne 7. 12. 1979, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, n.sol.o. (kot prodajlcem) in Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Strokovna služba,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 93.E, vpisano v podvl. št.
3763/93, 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 zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2009
Dn 21755/2006
Os-3527/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Regina Tomaža, Celovška cesta 177, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4377/27 – stanovanje št. 26 v 4. nadstropju, v izmeri 74,91 m2,
Celovška cesta 177, Ljubljana, z ident. št.
1739-3357-026, k.o. Zgornja Šiška, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 21755/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– priznalne in darilne pogodbe z dne
28. 5. 1979, sklenjene med Grden Antonom
in Grden Jožefo-Marijo, za stanovanje št.
26 v 4. nadstropju, v izmeri 71,04 m2, s kletjo, v izmeri 3,87 m2, na zemljišču parc. št.
323/16, k.o. Zg. Šiška,
– kupne pogodbe z dne 3. 3. 1983, sklenjene med Grden Jožefo-Marijo ter Simšič
Zvonetom in Simšič Ireno.
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 22. 4. 2009
Dn 23717/2008
Os-3529/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zorke Pranjić, Prušnikova 27, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 14 v 3. nadstropju, na Prušnikovi 27
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 114.E, podvl. št. 1848/48, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
dne 6. 4. 2009 pod opr. št. Dn 23717/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. LJ.406VA/GA z dne
9. 3. 1972, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper
in kupovalko Štefko Kolenko, Šlandrova 4,
Kamnik, za enosobno stanovanje št. 14, v 3.
nadstropju stanovanjskega bloka PŠ4 Šentvid, v izmeri ca. 36,90 m2;
– kupne pogodbe z dne 13. 10. 1978,
sklenjene med prodajalko Štefko Kolenko,
Celovška 371, Ljubljana in kupcema Jokom
ter Darjo Palandačić, Ul. bratov Učakar
12/14, Ljubljana, za stanovanje št. 14, ki leži
v 3. nadstropju, na Celovški 371, v objektu
KO Šentvid;
– kupne pogodbe z dne 9. 5. 1983, sklenjene med prodajalcema Jokom in Darjo
Palandačić, Prušnikova 27, Ljubljana in
kupcema Majdo Špruk, Studenec 5b, Ljub
ljana in Mitjo Šprukom, Lunačkova 12, Ljub
ljana, za stanovanje št. 14, ki se nahaja v 3.
nadstropju, na Prušnikovi 27, v objektu KO
Šentvid;
– kupne pogodbe z dne 19. 5. 1985,
sklenjene med prodajalcema Mitjo in Majdo
Špruk, Prušnikova 27, Ljubljana in kupcema
Alešem Lovšinom, Gorazdova 1, Ljubljana
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in Darjo Pogačar, Žiganja vas 16, Tržič, za
enosobno stanovanje št. 14 v 3. nadstropju,
na Prušnikovi 27 v Ljubljani;
– menjalne pogodbe z dne 26. 2. 1988,
sklenjene med Zvonkom in Zlatkom Mitrovič, Na Korošici 2, Ljubljana ter Alešem in
Darjo Lovšin, Prušnikova 27, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 5.
1988, sklenjene med prodajalcema Zvonkom in Zlatko Mitrović, Prušnikova 27, Ljub
ljana ter kupovalko Alenko Repanšek, Reška
11, Ljubljana, za stanovanje v 3. nadstropju
s št. 14, na Prušnikovi 27 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2009
Dn 2874/2008
Os-3531/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Golob Martina, Podmolniška cesta 22, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, v izmeri 31,43 m2,
z ident. št. 3.E in klet, v izmeri 2,34 m2,
z ident. št. 36.E, na naslovu Rožičeva ulica
2, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 339/3, k.o.
Zelena jama, dne 23. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 2874/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 2. 12. 1991, sklenjene med Metalko Commerce, p.o., Dalmatinova 2, Ljub
ljana (kot prodajalko) in Žnidar Ano Marijo,
Rožičeva 2, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E in
36.E, vpisano v podvl. št. 339/3, k.o. Zelena jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 28772/2006
Os-3533/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pecinić Dušana, Celovška cesta 159, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 25 v 5. nadstropju, na Celovški cesti
159, Ljubljana, z ident. št. 25.E, vpisano
v pdovl. št. 4544/25, k.o. Zgornja Šiška, dne
27. 3. 2009, pod opr. št. Dn 28772/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 2880/64-65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana - Šiška, Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Radelj Milanom (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 25.E, vpisano v podvl. št. 4544/25, k.o.
Zgornja Šiška.
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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 21. 4. 2009
Dn 6392/2009
Os-3550/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Strbad Matije, Tržaška cesta 521, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 11, na naslovu Prušnikova ulica 7, Ljubljana, z ident. št. 103.E,
vpisano v podvl. št. 1994/103, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 17. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 6392/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 3294/65 z dne
30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
- Šiška (kot prodajalcem) in Adamič Marijo,
Sojerjeva 65, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 103.E,
vpisano v podvl. št. 1994/103, k.o. Šentvid
nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 19549/2006
Os-3555/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kersnik Lojzeta, Društvena 2, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Peter Kos, Vojkovo
nabrežje 23, Koper, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, garažni boks št. 150
v nadstropju, na naslovu Garažna hiša Triplex - Stari Vodomat, Ljubljana, z ident. št.
150.E, vpisano v podvl. št. 361/150, k.o.
Šentpeter, dne 23. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 19549/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 8/150 z dne
4. 4. 1967, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo
mesto in kupcem Petavs Marjanom, Elektronabava, Titova 1/2, Ljubljana, za nepremičnino, garažni boks št. 150 v nadstropju,
na naslovu Garažna hiša Triplex Stari Vodomat, Ljubljana, z ident. št. 150.E, vpisano
v podvl. št. 361/150, k.o. Šentpeter;
– kupoprodajno pogodbo 8. 11. 1971,
sklenjeno med prodajalcem Petavs Marjanom, Potrčeva 2, Ljubljana in kupcem Rejc
Viljemom, Sketova 6, Ljubljana, za nepremičnino, garažni boks št. 150 v nadstropju,
na naslovu Garažna hiša Triplex – Stari Vodomat, Ljubljana, z ident. št. 150.E, vpisano
v podvl. št. 361/150, k.o. Šentpeter;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 1.
1979, sklenjene med prodajalcem Rejc Vilijemom in kupcem Kersnik Lojzetom, za nepremičnino, garažni boks št. 150 v nadstro-
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pju, na naslovu Garažna hiša Triplex – Stari
Vodomat, Ljubljana, z ident. št. 150.E, vpisano v podvl. št. 361/150, k.o. Šentpeter.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2009
Dn 24590/2007
Os-3556/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krevs Franca, Cesta na Brdo 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. 28 v pritličju, na naslovu G-6 ob
Ulici Iga Grudna, Ljubljana, z ident. št. 28.E,
vpisano v podvl. št. 3843/28, k.o. Vič, dne
17. 3. 2009, pod opr. št. Dn 24590/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, sporazuma o delitvi
skupnega premoženja z dne 15. 3. 1985,
sklenjenega med Kolman Andrejo, Satnerjeva 12b, Ljubljana in Kolman Francem, Arharjeva 23, Ljubljana, za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 28.E, vpisano v podvl.
št. 3843/28, k.o. Vič.
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 23. 4. 2009

Proletarska c. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 3, v pritličju, na naslovu Ulica bratov Babnik 26, Ljubljana, z ident. št. 103.E, v podvl.
št. 3115/26, k.o. Dravlje, dne 1. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 5938/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
0110/PD-125 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med podjetjem Litostroj Holding, d.d.,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Pungerčar
Vinkom, Ulica bratov Babnik 26, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 103.E, v podvl. št. 3115/26,
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009

Dn 30771/2006
Os-3560/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šimac Josipa, Rožičeva ul. 1A, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo, stoječo na parc. št. 1562/53, vpisano v vl. št. 82, k.o. Zelena jama, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 30771/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Dernovšek Vladom (kot prodajalcem) in Sever Marinom, iz Ljubljane (kot kupcem), za
nepremičnino, stoječo na parc. št. 1562/53,
vpisano v vl. št. 82, k.o. Zelena jama.
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 22. 4. 2009

Dn 26913/2005
Os-3565/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Bobek Slavka, Vojkova cesta 50, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Mejnik d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 37,
v 9. etaži, na naslovu Vojkova cesta 50,
Ljubljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 3978/37, k.o. Bežigrad in stanovanje št.
4, v 5. etaži, na naslovu Vojkova cesta 50,
Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 3978/4, k.o. Bežigrad, dne 17. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 26913/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 3/2-166/89,
sklenjene med prodajalcem »SCT« n.sol.o.
Ljubljana, TOZD Inženiring, n.sol.o. Ljub
ljana in kupcem Babnik Tomažem, Pot
k Savi 9, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 37, v 9. etaži, na naslovu Vojkova
cesta 50, Ljubljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl. št. 3978/37, k.o. Bežigrad;
– menjalne pogodbe z dne 25. 8. 1989,
sklenjene med prvo pogodbeno stranko Bobek Slavkom, Smrtnikova 3, Ljubljana, in
drugo pogodbeno stranko Babnik Tomažem,
Pot k Savi 9, Ljubljana, za nepremičnino,
stanovanje št. 37, v 9. etaži, na naslovu Vojkova cesta 50, Ljubljana, z ident. št. 37.E,
vpisano v podvl. št. 3978/37, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009

Dn 5938/2006
Os-3561/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Kos Iztoka in Kos Suzane, oba stanujoča
Kresnice 55, Kresnice, ki ju zastopa NeratRupnik Jožefa, direktorica JUS-KO d.o.o.,

Dn 6455/2006
Os-3568/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hohnec Branka, Šišenska cesta 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepre-
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mičnino, garažo št. 48, v pritličju, na naslovu
Šišenska ulica, Ljubljana, z ident. št. 48.E
v podvl. št. 4277/48, k.o. Zgornja Šiška, dne
1. 12. 2008, pod opr. št. Dn 6455/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže z dne 6. 10. 1966, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana
(kot prodajalcem) in dr. Kastelic Ivanom,
Šišenska 3a, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 48.E
v podvl. št. 4277/48, k.o. Zgornja Šiška.
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 22. 4. 2009
Dn 16085/2006
Os-3569/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gerič Nikole, Glavna ulica 34, Lendava, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št 62, v 7. nad., na naslovu Kogojeva ulica 4, Ljubljana, z ident. št. 62.E,
vpisano v podvl. št. 3182/62, k.o. Dravlje,
dne 5. 2. 2009, pod opr. št. Dn 16084/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 10. 1987, sklenjene med
Knez Majdo, Pavšičeva 1, Ljubljana in Pevc
Vlasto, Kogojeva 4, Ljubljana (kot prodajalki) in Košir Justino, Celovška c. 269, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 62.E, vpisano v podvl.
št. 3182/62, 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 22. 4. 2009
Dn 19740/2007
Os-3570/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Plečko Tomislava, Smolnik 28, Polhov
Gradec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 109, v 14. nad.,
na naslovu Vojkova 77, Ljubljana, z ident.
št. 109.E, vpisano v podvl. št. 1448/116,
k.o. Brinje I, dne 24. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 19740/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
– kupne pogodbe z dne 15. 6. 1979,
sklenjene med prodajalcem Združenim
gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, katerega zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD
Inženiring, Ljubljana in kupcema Antončič
Vojkom in Antončič Ksenijo, za nepremičnino, stanovanje št. 109, v 14. nad., na naslovu Vojkova 77, Ljubljana, z ident. št. 109.E,
vpisano v podvl. št. 1448/116, k.o. Brinje I;
– sporazuma med zakoncema Temeljnega sodišča v Ljubljani z dne 25. 1. 1990,
sklenjenega med Antončič Vojkom, Hoši-

minhova ul. 5, Ljubljana, in Antončič Ksenijo, Gerbičeva ul. 49b, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 109, v 14. nad., na
naslovu Vojkova 77, Ljubljana, z ident. št.
109.E, vpisano v podvl. št. 1448/116, k.o.
Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2009
Dn 31622/2008
Os-3571/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Goričanec Mojce, Virmaše 174, Škofja Loka, ki
jo zastopa odvetniška pisarna Miro Senica
in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 31, v 3.
nad. z ident. št. 121.E, klet št. 31 v kletni
etaži z ident. št. 122.E in balkon z ident. št.
123.E, na naslovu Adamičeva 13, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 2747/42, k.o. Dravlje,
dne 3. 3. 2009, pod opr. št. Dn 31622/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 73-4511 z dne 8. 3. 1973, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in Tušar
Anastazijo, Podgornikova 3, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 121.E, 122.E in 123.E, vpisano
v podvl. št. 2747/42, 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 22. 4. 2009
Dn 30579/2004
Os-3627/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zupanek Jane Milice, Scopolijeva 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 12, v III. nadstropju, v izmeri
62,48 m2, na naslovu Scopolijeva 1, Ljub
ljana, stoječe na parc. št. 648/5, vpisano
v podvl. št. 3766/12, k.o. Zgornja Šiška, dne
19. 8. 2008, pod opr. št. Dn 30579/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 1823/16-62 neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška in kupcem Žurman
Jožetom, Titova 23, Ljubljana, za stanovanje
št. 12, v III. nadstropju, v izmeri 62,48 m2, na
naslovu Scopolijeva 1, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 648/5, vpisano v podvl. št. 3766/12,
k.o. Zgornja Šiška,
– kupne pogodbe z dne 11. 11. 1975,
sklenjene med prodajalcem Žurman Jožetom, Scopolijeva 1, Ljubljana, in kupovalko
Zupanek Jano, Vodnikova 28, Ljubljana, za
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stanovanje št. 12, v III. nadstropju, v izmeri
62,48 m2, na naslovu Scopolijeva 1, Ljub
ljana, stoječe na parc. št. 648/5, vpisano
v podvl. št. 3766/12, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2009
Dn 2823/2007
Os-3673/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mirjam Babnik, Vikrče 27a, Ljubljana, zardi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
stanovanje št. 4 v 1. nadstropju na naslovu
Štihova ulica 7, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 3752/4, k.o. Bežigrad,
dne 1. 4. 2009, pod opr. št. Dn 2823/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 1642/91
z dne 22. 1. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana kot prodajalcem ter Zulić Muharemo in Memić Mehom kot kupcema, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 3752/4, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2009
Dn 3250/2007
Os-3674/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža Živica, Gotska ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 5, v 2. nadstropju, na naslovu
Gotska ulica 4, Ljubljana, z ident. št. 39.E,
vpisano v podvl. št. 3017/39, k.o. Dravlje,
dne 1. 4. 2009, pod opr. št. Dn 3250/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 72-3662/I z dne 20. 8. 1971, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs d.o.o.,
kot prodajalcem, ter Kukovec Hubertom in
Močivnik Mileno kot kupcema, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 39.E, vpisano
v podvl. št. 3017/39, 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 29. 4. 2009
Dn 28549/2006
Os-3675/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alje

Stran

1506 /

Št.

42 / 5. 6. 2009

Bečić, Fabianijeva ulica 15, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. XXIII. V. podstrešju na Fabianijevi ulici 15, Ljubljana, z ident. št. 225.E,
vpisano v podvl. št. 2946/85, k.o. Bežigrad,
dne 14. 2. 2009, pod opr. št. Dn 28549/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem)
ter Inštitutom za varilstvo d.o.o., Ptujska 19,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 225.E, vpisano v podvl.
št. 2946/85, 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 29. 4. 2009
Dn 15993/2006
Os-3677/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karlin Jete, Zavetiška ulica 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 5, v 1. nad., na naslovu Zavetiška ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 4259/5, k.o. Vič, dne
12. 3. 2009, pod opr. št. Dn 15993/2006,
izdalo sklep o začetku postopkavzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Gradbenim podjetjem »Tehnograd«,
Zbašnikova 26, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Jermol Petrom ter Jermol Ano, oba Zavetiška ulica 10, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 4259/5, 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 29. 4. 2009
Dn 22359/2007
Os-3678/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Žužek Špele, Bošemarin 12b, Koper, ki jo zastopa odvetniška
družba Dernovšek o.p.-d.n.o., odvetnika
Igor Dernovšek in Alenka Sočan-Žitinik, Tavčarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 23,
v 4. nad., na naslovu Šarhova ulica 34,
Ljubljana, z ident. št. 23.E, vpisano v podvl.
št. 1471/23, k.o. Brinje I, dne 2. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 122359/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
18. 1. 1968, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad v redni likvidaciji (kot prodajalcem)
in Bojc Evlado iz Ljubljane (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 23.E,
vpisano v podvl. št. 1471/23, k.o. Brinje I.
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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 29. 4. 2009
Dn 26164/2007
Os-3679/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Gorički Lidije, Ziherlova ul. št. 41, Ljubljana,
in Gorički Živke, Ul. Ele Peroci 4, Rogaška
Slatina, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje, na naslovu Ziherlova ulica 41, Ljubljana, z ident. št. 44.E,
vpisano v podvl. št. 6003/44, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 7. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 26164/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 430/80 z dne 3. 12. 1980,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana
in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč
Vič, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanovanjsko zadrugo »Univerza 80« za člana
Brezočnik Majdo, Rožna dolina c. XIX/8,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 44.E, vpisano v podvl.
št. 6003/44, k.o. Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1, k pogodbi št. 430/80
z dne 3. 12. 1980, št. 268/81-M.G. z dne
3. 9. 1981, sklenjenega med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič - Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana, Zavodom za
urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o., Tomažičeva c. 10, Ljubljana (kot prodajalca) in Stanovanjsko zadrugo »Univerza 80« za člana
Brezočnik Majdo, Rožna dolina c. XIX/8,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident št. 44.E, vpisano v podvl.
št. 6003/44, k.o. Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 2/412-132/82-M.G., k pogodbi št. 430/80 z dne 3. 12. 1980, z dne
26. 11. 1982, sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič
- Rudnik, Ljubljana in Zavodom za urejanje
stavbnih zemljišč Vič, Ljubljana (kot prodajalca) in Brezočnik Majdo, Rožna dolina c. XIX/8, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 44.E,
vpisano v podvl. št. 6003/44, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2009
Dn 3186/2007
Os-3680/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Maier Matjaža, Peske 12, Trzin, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini, stanovanje
št. 19, v 3. nadstropju in pomožni prostor št.
19, v kleti, na naslovu Janežičeva 13, Ljub
ljana, z ident. št. 38.E in 39.E, vpisani v podvl. št. 141/19, k.o. Prule, dne 1. 4. 2009, pod

opr. št. Dn 3186/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-168/92 z dne 21. 2. 1992,
sklenjene med Antonom Maierjem kot kupcem in Občino Ljubljana Center, Ljubljana
kot prodajalcem, za nepremičnini, ki imata
sedaj ident. št. 38.E in 39.E, vpisani v podvl.
št. 141/19, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2009
Dn 14910/2006
Os-3709/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Brezigar Dušana, Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 43, v VII.
nadstropju, na naslovu Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 43.E, vpisano v podvl.
št. 1903/44, k.o. Ježica, dne 2. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 14910/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. L-206 VA/PA z dne 22. 1.
1974, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Stavbenik Koper in
kupcem Brifah Markom, Beethovnova 7,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št.
43, v VII. nadstropju, na naslovu Mucherjeva ulica 6, Ljubljana, z ident. št. 43.E, vpisano v podvl. št. 1903/44, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 864/2009
Os-3744/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stepan Marije, Ob Ljubljanici 76, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino na parc. št. 2172, v izmeri 14 m2,
vpisano v vl. št. 2712, k.o. Zgornja Šiška,
dne 18. 2. 2009, pod opr. št. Dn 864/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Bobič Jožico (kot prodajalko) in neznanim kupcem, za nepremičnino, ki ima
sedaj parc. št. 2172, vpisano v vl. št. 2712,
k.o. Zgornja Šiška;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med neznanim prodajalcem in Sklepič
Regino ter Sklepič Bojanom, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj parc.
št. 2172, vpisano v vl. št. 2712, k.o. Zgornja
Šiška;
– pogodbe iz leta 1996, sklenjene med
Sklepič Regino in Sklepič Bojanom, oba
Šišenska 21, Ljubljana (kot prodajalca) in
Stepan Marijo, Šišenska 21, Ljubljana (kot
kupec), za nepremičnino, ki ima sedaj parc.
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št. 2172, vpisano v vl. št. 2712, k.o. Zgornja Šiška.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2009
Dn 2958/2008
Os-3761/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Gašperja Bolharja, Usnjarska
5a, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe z dne 23. 3. 1998, sklenjena
med prodajalko Bolha Marijo, Usnjarska ulica 5a, Domžale, in kupcem Bolhar Jurijem,
Usnjarska ulica 5a, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila 1/100 parc. št. 4709/1, k.o.
Domžale, last prodajalke Marije Bolhar.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Bolhar Jurija,
Usnjarska ulica 5a, Domžale.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2009
Dn 13263/07
Os-3728/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Helme Šega, stanujoče Bezjakova ulica 53,
Limbuš, za izbris stare hipoteke, vknjižene
pri nepremičnini parc. št. 434.S, pripisani vl.
št. 950, k.o. Pekre, pod opr. št. Dn 13263/07,
20. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
za izbris stare hipoteke, vknjižene pri nepremičnini zastavne dolžnice Helme Šega in
Antona Šege, na parc. št. 434.S, vl. št. 950,
k.o. Pekre, na podlagi posojilne pogodbe
z dne 19. 6. 1980, v znesku 50.000,00 YUD,
v korist Delovne organizacije »Projekt« Maribor, pod opr. št. Dn 3742/80.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica, vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2009
Dn 3018/09
Os-3729/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Benkoviča, stanujočega Vinogradniška pot 15, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
2330/7, k.o. Tabor, v korist predlagatelja v višini 1/2 celote in v korist Ksenije Benkovič,
pod opr. št. Dn 3018/09, 20. 3. 2009 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 12. 10. 1992 sklenjene med darovalcem Mladenom Tomašičem,
EMŠO: 1510952500734, stanujočim Cesta
zmage 97, Maribor in obdarjenko Marijo Tomašič, EMŠO: 1903925505629, stanujočo
Ulica Šercerjeve brigade 5, Maribor, s ka-

tero je darovalec obdarjenki podaril svoje
enosobno stanovanje št. 1 v pritličju, Cesta
zmage 97, v Mariboru, parc. št. 2421, k.o.
Tabor in na tem dovolil vpis lastninske pravice v korist obdarjenke.
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 Ksenije Benkovič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2009
Dn 1879/09
Os-3730/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Astra
Nova d.o.o., Kosovelova ulica 10, Maribor,
ki ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva ulica 19, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št.
111.S, pripisani vl. št. 86, k.o. Košaki, pod
opr. št. Dn 1879/09, 20. 3. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe š t.
688/94-SK z dne 23. 12. 1994 in aneksa št.
1 z dne 23. 12. 1994, sklenjene med prodajalcem Termika p.o. Ljubljana, Podjetje
za izolacijski inženiring, ki ga je zastopa
direktor Borivoj Terčelj in kupcem Trgovskim
podjetjem Astra Nova d.o.o., Pesnica 70/a,
Pesnica pri Mariboru, ki ga je zastopal direktor Ivan Caf, s katero je prodajalec kupcu
prodal poslovno hišo s pripadajočim stavbnim zemljiščem v Mariboru, Šentiljska ulica
40, parc. št. 111, vl. št. 86, k.o. Košaki.
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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2009
Dn 3433/04
Os-3731/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Mojci
Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Skamljiča, stanujočega Vosek 17b, Pernica, za vknjižbo izbrisa stare hipoteke na
nepremičnini parc. št. 186/4, vl. št. 178, k.o.
Vosek, pod opr. št. Dn 3433/04, 20. 3. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za izbris
stare hipoteke, vknjižene pri nepremičnini zastavnega dolžnika Franca Skamljiča, parc. št.
186/4, vl. št. 178, k.o. Vosek, na podlagi posojilne pogodbe z dne 6. 5. 1981, za znesek
50.000 YUD s pp, v korist upnika Opekarna
Košaki Maribor, pod Dn 5524/82.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2009
Dn 14490/08
Os-3749/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Ljudmile Štiglic, stanujoče Stantetova ulica
32, Maribor, ki jo zastopa Ramzes d.o.o.,
Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1964/76, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 14490/08, 16. 3. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3268-752/38 z dne 27. 12. 1982, sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor,
Grajska ulica 7, ki jo je zastopal direktor Ivan
Grauf in kupcema Alešem Kosom, roj. 8. 1.
1964 in Dejanom Kosom, roj. 9. 5. 1966, ki
ju je zastopal zakoniti zastopnik Ernest Steinbach, roj. 13. 7. 1912, stanujoč Maribor,
Kettejeva ulica 26, s katero je prodajalec
kupcema prodal stanovanje št. 8 v I. nadstropju stanovanjskega objekta »C« Nova
vas II, parc. št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje, na naslovu Štantetova ulica 32, Maribor
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2009
Dn 2300/09
Os-3750/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štefana Kneza, stanujočega Panonska ulica
5a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1759/24, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 2300/09, 20. 3. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 31. 5.
1985, sklenjene med prodajalcema Marjanom Kovšetom in Marijo Kovše, stanujočih Ulica Staneta Severja 11 v Mariboru in
kupko Marijo Pungartnik, roj. 10. 3. 1928,
začasno na delu v Nemčiji, ki jo je po pooblastilu zastopala Marija Kesel iz Maribora,
Ulica Pohorskega bataljona 67, roj. 18. 1.
1920, s katero sta prodajalca kupki prodala
garsonjero, v izmeri 31,20 m2 in shramba št.
24, v izmeri 3,10 m2 v Ulici Staneta Severja
11 v Mariboru, parc. št. 1849/7, 1847/3 in
1753/9, k.o. Spodnje Radvanje.
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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2009
Dn 14458/08
Os-3751/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Borislave Angelovski, stanujoče Stantetova ulica 28, Maribor, ki jo zastopa Ramzes
d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po
direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice v višini
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1/2 celote in v korist Zorana Angelovskega
v višini 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1964/36, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 14458/08, 16. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3246-752/16 z dne 27. 12. 1982, sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor,
Graska ulica 7, ki jo je zastopal direktor Ivan
Grauf in kupcema Zoranom Angelovskim,
roj. 5. 9. 1954 in Borislavo Angelovski, roj.
Bevc, 17. 10. 1956, stanujočima Dogoška
cesta 152, Maribor, s katero je prodajalec
kupcema prodal stanovanje št. 10 v II. nadstropju stanovanjskega objekta »C« Nova
vas II, parc. št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje, na naslovu Štantetova ulica 28, Maribor
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave 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 in Zorana Angelovskega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2009
Dn 3677/09
Os-3817/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vojka Lileka, stanujočega Makedonska ulica
16, Maribor, ki ga zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3671/42, k.o.
Pobrežje, pod opr. št. Dn 3677/09, 14. 4.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– odločbe iz leta 1975 o prenosu pravice
uporabe na nepremičnini parc. št. 1170/1,
k.o. Pobrežje, od Občine Maribor na SGP
Stavbar in
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
1995-387/5-52-4-RB/KAL z dne 28. 1. 1976,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor z n.sol.o., Maribor,
Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje
Maribor z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica
13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin
Breznik in kupcem Mariborsko tekstilno tovarno, Maribor, Kraljeviča Marka 19, ki ga
je zastopal glavni direktor Slobodan Šujica,
s katero je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje št. 2 v skupni površini
38,10 m2, v pritličju v I. stopnišču s kletnim
prostorom (shrambo) v kleti in na tem dovolil
vknjižbo pravice uporabe v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2009
Dn 11089/07
Os-3944/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marije Grahovac in Dušana Grahovca, stanujo-
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čih Na Johe 2, Miklavž na Dravskem polju,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 702/2, pripisani vl. št. 55, k.o. Pivola, za vsakega v višini 1/2 celote, pod opr.
št. Dn 11089/07, dne 1. 4. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
21. 1. 2000, sklenjene med prodajalko Ano
Gajić, EMŠO: 2405957506124, stanujočo
Pivola 59, Hoče, in kupcema Marijo Grahovac, EMŠO: 1508951505511 in Dušanom
Grahovcem, EMŠO: 2203950501060, stanujočima Na Johe 2, Miklavž na Dravskem
polju, s katero je prodajalka kupcema prodala nepremičnino parc. št. 702/2, travnik
v izmeri 1279 m2, pripisano vl. št. 55, k.o.
Pivola, in na tem dovolila vknjižbo lastninske
pravice 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2009
Dn 2754/2008
Os-3002/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Kersnik Mitja, Trubarjeva cesta 13, Bled, ki
ga zastopa Odvetniška družba Krainer in
partnerji o.p.d.n.o. iz Radovljice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 1. 1974,
sklenjene med SGP »Gorenjc« Radovljica,
ki ga je zastopal direktor Jože Ahačič, kot
prodajalcem in Medja Tončko, Nemški rovt
št. 7, Bohinjska Bistrica, kot kupovalkami,
ter kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 2000,
sklenjene med Čeč Drese Jožefo, Alpska
cesta 1, Bled kot prodajalko in Meertens
Nežo Jano, Camplaan 26, 2101 GX Heemstede, Nizozemska kot kupovalko, katerih
predmet je dvosobno stanovanje v I. nadstropju, v izmeri 51,45 m2 in klet, v izmeri
2,30 m2 v večstanovanjski stavbi na Bledu,
Alpska cesta 1, zgrajeni na delu parc. št.
378/1, 377/1, 377/2, 377/3, 309/1, 309/2,
311/2, 323/2, 324/1 in 305/4, vse k.o. Želeče, glede nepremičnine št. 17.E – dvosobno stanovanje v 1. nadstropju stanovanjske stavbe Alpska cesta 1, Bled, v izmeri
51,45 m2 in nepremičnine št. 16.E – kletni
prostor št. 12, v izmeri 2,30 m2, vpisane
pri vl. št. 1860/22, k.o. Želeče, s sklepom
Dn št. 2754/2008 z dne 21. 1. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, zaradi vknjižbe lastninske pravice
v korist osebe: Kersnik Mitja, Trubarjeva
13, Bled, EMŠO: 0305953500146, do celote (1/1).
Imetnike pravic se poziva, da lahko 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 7. 2009
Dn 3831/2008
Os-3579/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
MA.CO.T. d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta
21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdravko Rus iz Radovljice, na podlagi pogodbe št.

65 o kupoprodaji stanovanja v 3. nadstropju
enota F-41, v izmeri 46,30 m2 z dne 9. 1.
1985, sklenjene med Planum investicijski
razvojni center TOZD Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga je zastopal
direktor Jože Mikeš, po pooblastilu Gradbenega podjetja Bohinj, kot prodajalcem
in ZIL-TOZD Urbanizem LUZ, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 23, kot kupcem, katere
predmet je odprodaja stanovanja v objektu »Planika« v 3. nadstropju enota F-41
v izmeri 46,30 m2 na parc. št. 157 in 158/1,
k.o. Bohinjska Bistrica, glede nepremičnin
parc. št. 158/28 in 158/27 vpisanih pri vl.
št. 988, k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom
Dn 3831/2008 z dne 10. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist
osebe: MA.CO.T., Podjetje za predelavo
in pakiranje soli, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, matična številka:
5300401, do 459/10000.
Imetnike pravic se poziva, da lahko 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 4. 2009
Dn 476/2009
Os-3948/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja Gradbenega podjetja Bohinj, Bohinjska
Bistrica, d.d., Triglavska 8, ki ga zastopa
odvetnik Zdravko Rus iz Radovljice, na podlagi pogodbe št. 9 o kupoprodaji počitniškega stanovanja z dne 6. 8. 1992, sklenjene
med I.RA Inženiring Radovljica, Podjetje
za inženiring, projektiranje in razvoj p.o.,
64240 Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki
ga je zastopal direktor Blaž Hostnik, dipl.
inž., na podlagi pooblastila Gradbenega
podjetja Bohinj, ki ga je zastopal direktor
Janko Cvetek, kot prodajalcem, in Flere
Jožetom, Študljanska 87, 61240 Domžale,
kot kupcem, katere predmet je odprodaja
stanovanja št. 3, v I. nadstropju, v neto površini 34,10 m2, v objektu v Ribčevem lazu
v Bohinju, na parc. št. 1293/17 in 1293/18,
k.o. Savica, glede nepremičnin vl. št. 977/3,
k.o. Savica, št. 3.E, z oznako stanovanjska
raba št. 3, v stavbi 3278, na parcelah št.
1293/17, 1293/18 in 1293/28, Ribčev laz
79, Bohinjsko jezero, stanovanjska raba,
v izmeri 38,50 m2, s pripadajočim deležem
do 676/10000, na parc. št. 1112/369 travnik 153,00 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče
527,00 m2, garaža 57 m2, parc. št. 1293/18
stanovanjska raba 223 m2, parc. št. 1293/28
dvorišče 236 m2, stanovanjska raba 19 m2,
št. 278.ES na parc. št. 1293/17, 1293/18 in
1293/28, na naslovu Ribčev laz 79, 4265
Bohinjsko jezero, stavba 704,80 m2 v vl.
št. 977, k.o. Savica, ter v enakem deležu 676/10000 pri vl. št. 977/18, k.o. Savica, s sklepom Dn št. 476/2009 z dne
21. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist osebe Flere Luka,
Študljanska cesta 87a, Domžale, EMŠO
1705979500223, do celote (1/1).
Imetnike pravic se poziva, da lahko v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 5. 2009

P 10/2009
Os-3590/09
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Abram Franca, stan. Reštanj 37, p.
Senovo, ki ga zastopa odv. Drago Šribar iz
Krškega, zoper tožene stranke Škoberne
Janeza, stan. Reštanj 78, p. Senovo, sedaj
neznanega naslova in ostale, zaradi sklenitve darilne pogodbe, vsp. 3.000,00 EUR,
izven naroka dne 4. 5. 2009 sklenilo:
Toženi stranki Škoberne Janezu, stan.
Reštanj 78, p. Senovo, sedaj neznanega
naslova, se postavi začasna zastopnica
in skrbnica za poseben primer odv. Kristina Jalovec iz Krškega, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št.
P 10/2009
Okrajno sodišče v Krškem
dne 4. 5. 2009

Dn 702/2009
Os-3949/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice
Škof Anite, Stanežiče 3H, 1210 Ljubljana Šentvid, ki jo zastopa odvetnik Zdravko Rus
iz Radovljice, na podlagi Pogodbe št. 12
o kupoprodaji počitniškega stanovanja z dne
19. 10. 1992, sklenjene med I.RA Inženiring
Radovljica, Podjetje za inženiring, projektiranje in razvoj p.o., 64240 Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga je zastopal direktor Blaž
Hostnik, dipl. inž., na podlagi pooblastila
Gradbenega podjetja Bohinj, ki ga je zastopal direktor Janko Cvetek, kot prodajalcem
in Rožič Ano in Rožič Janezom, oba Rocenska ulica 19, 61211 Šmartno pod Šmarno Goro, kot kupcema, katere predmet je
odprodaja stanovanja št. 7, v I. nadstropju,
v neto površini 21,40 m2, v objektu v Ribčevem lazu v Bohinju, na parc. št. 1293/17 in
1293/18, k.o. Savica, glede nepremičnin vl.
št. 977/7, k.o. Savica, št. 7.E, z oznako stanovanjska raba št. 7, v stavbi 278, na parcelah št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28, Ribčev
laz 79, Bohinjsko jezero, stanovanjska raba,
v izmeri 22,40 m2, s pripadajočim deležem
do 393/10000, na parc. št. 1112/369 travnik
153 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče 527 m2,
garaža 57 m2, parc. št. 1293/18 stanovanjska raba 223 m2, parc. št. 1293/28 dvorišče
236 m2, stanovanjska raba 19 m2, št. 278.ES
na parc. št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28,
na naslovu Ribčev laz 79, 4265 Bohinjsko
jezero stavba 704,80 m2 v vl. št. 977, k.o.
Savica, ter v enakem deležu 393/10000 pri
vl. št. 977/18, k.o. Savica, s sklepom Dn.
št. 702/2009 z dne 22. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist
osebe Škof Anite, Stanežiče 3H, 1210 Ljub
ljana - Šentvid, EMŠO 2604964505136, do
celote (1/1).
Imetnike pravic se poziva, da lahko 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 5. 2009
Dn 475/2009
Os-3951/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Pozavarovalnice Sava d.d., Dunajska
cesta 56, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Zdravko Rus iz Radovljice, na podlagi pogodbe št. 16, o kupoprodaji počitniškega
stanovanja z dne 12. 5. 1993, sklenjene
med I.RA Inženiring Radovljica, Podjetje
za inženiring, projektiranje in razvoj p.o.,
64240 Radovljica, Gorenjska cesta 26, ki ga
je zastopal direktor Blaž Hostnik, dipl. inž.,
na podlagi pooblastila Gradbenega podjetja Bohinj, ki ga je zastopal direktor Janko
Cvetek, kot prodajalcem, in Pozavarovalnica Sava d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19, ki
jo je zastopal direktor Dušan Čeč, dipl. ek.,
kot kupcem, katere predmet je odprodaja
stanovanja št. 4, v I. nadstropju v neto površini 34,10 m2, v objektu v Ribčevem lazu
v Bohinju, na parc. št. 1293/17 in 1293/18
k.o. Savica, glede nepremičnini vl. št. 977/4,

k.o. Savica, št. 4.E, z oznako stanovanjska raba št. 4, v stavbi 278 na parcelah št.
1293/17, 1293/18 in 1293/28, Ribčev laz 79,
Bohinjsko jezero, stanovanjska raba v izmeri 38,50 m2, s pripadajočim deležem do
676/10000, na parc. št. 1112/369 travnik
153 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče 527 m2,
garaža 57 m2, parc. št. 1293/18 stanovanjska raba 223 m2, parc. št. 1293/28 dvorišče
236 m2, stanovanjska raba 19 m2, št. 278.ES
na parc. št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28, na
naslovu Ribčev laz 79, 4265 Bohinjsko jezero stavba 704,80 m2 v vl. št. 977, k.o. Savica, ter v enakem deležu 676/10000 pri vl. št.
977/18, k.o. Savica, s sklepom Dn 475/2009
z dne 21. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe
lastninske pravice v korist Pozavarovalnice
Sava d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana,
matična številka: 5063825, do celote.
Imetnike pravic se poziva, da lahko 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 5. 2009
Dn 201/2009
Os-3681/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
22. 4. 2008, Dn 201/2009, na predlog predlagateljice Marjetke Laznik, Cesta na Roglo 11a, Zreče, ki jo zastopa Vladislav Kitek,
odvetnik iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa stare hipoteke, vložene dne
1. 3. 1939, pod Dn. št. 315/39, vpisane na
podlagi posojila z dne 28. 12. 1938, za dedno terjatev v znesku 6956 din, vknjiženo pri
nepremičninah, parc. št. 639, vpisanih v vl.
št. 809, k.o. Preloge.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 5. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
II P 332/2008
Os-2090/09
Okrožno sodišče v Kranju, je v pravdni
zadevi opr. št. I P 332/2008 tožeče stranke
1. mld. Tarika Šišiča, ki ga zastopa mati
Asmira Mušič, in 2. Asmire Mušič, oba Cesta Maršala Tita 71, Jesenice, ki ju zastopa
odvetnik Stanislav Repovž iz Jesenic, proti
toženi stranki Hasimu Šišiču, Cesta Krških
žrtev 11, Krško, sedaj neznanega bivališča,
v skladu z 82. členom ZPP sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke
Hasima Šišiča, se postavi Jelka Sajovic, odvetnica iz Kranja, Šorlijeva cesta 21, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler CSD ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 2009
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VL 78793/2008
Os-3628/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Diners club SLO d.o.o., Dunajska cesta 129, Ljubljana, proti dolžniku
Danijelu Ketišu, Ložane 15a, Pernica, zaradi izterjave 1.750,26 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Ketiš Danijelu se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik, upravičen
za sprejemanje pisanj.
Za začasno zastopnico, upravičeno za
sprejemanje pisanj, se postavi odvetnica
Nada Burić, Puharjeva 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2009
VL 51331/2008
Os-3774/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Debitel d.d., Ljubljana,
Železna cesta 18, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Marko Ravnik, Kersnikova ulica 6,
Ljubljana, proti dolžniku Dušanu Lužar (pri
Kentić Elvisa), Plečnikova ulica 4, Maribor,
zaradi izterjave 2.158,30 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Lužar (pri Kentrić Elvisa), Plečnikova ulica 4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
VL 81539/2008
Os-3910/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Finaling Sašu Aranđelović
s.p., Celovška cesta 134, Ljubljana, zaradi
izterjave 651,47 EUR, sklenilo:
dolžniku Finaling Sašu Aranđelović s.p.,
Celovška cesta 134, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zve-
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zi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nataša Čeč-Gruden, Prešernova 3, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2009
VL 70843/2008
Os-3912/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3A, Koper - Capodistria
– dostava, proti dolžnici Valentino Valentini,
Dogoška cesta 79C, Maribor – dostava, zaradi izterjave 532,05 EUR, sklenilo:
dolžnici Valentino Valentini, Dogoška
cesta 79C, Maribor – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Slavko Trstenjak, Parmova ulica 53,
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 27. 1. 2009
VL 67552/2008
Os-3929/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
proti dolžnici Ljiljani Mašek Vukšić, Poklukarjeva ulica 10, Ljubljana, zaradi izterjave
125,80 EUR, sklenilo:
dolžnici Ljiljani Mašek Vukšić, Poklukarjeva ulica 10, Ljubljana, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Marko Petek, Trdinova 7, 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 26. 11. 2008
I P 111/2008
Os-3581/09
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožnem sodniku mag. Janezu Žirovniku,
v pravdni zadevi tožeče stranke Milisav
Vuković, stanujoč Zrkovska cesta 12, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Vukić Stijepović
iz Maribora, zoper toženo stranko Oleno
Matyash, neznanega naslova v Ukrajini Krim, zaradi razveze zakonske zveze, na
podlagi določil 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo:
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Toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Božidar Pajenk, Partizanska 16, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2009
I 343/2008

Os-3772/09

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper - Capodistria – dostava, proti
dolžniku Milanu Vrečar, Seča 82/C, Portorož - Portorose, zaradi izterjave 27.422,47
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I I 343/2008 postavi
odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 5. 2009
P 273/2007

Os-3754/09

V pravdni zadevi tožeče stranke: Zavod
RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta
IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik mag.
Rado Bohinc iz Ljubljane, zoper toženo
stranko: Ivan Brezinšek, Zakl 25, Podlehnik, zaradi plačila 7.690,11 € s pp, je sodišče na podlagi predloga tožeče stranke, na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP toženi stranki postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Josipa Čačkoviča,
Krempljeva 5, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v postopku opr.
št. P 273/2007 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasni zastopnik od dne postavitve
in vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 6. 5. 2009
I 7/2008

Os-3373/09

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica
d.d., PE Celje, Lavla 7, Celje, proti dolžniku
Ivanu Raku, Zgornje Negonje 1, Rogaška
Slatina, zardi izterjave: 742,53 EUR s pp.,
sklenilo:
za začasnega zastopnika se dolžniku
Ivanu Raku, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, postavi odvetnik Marjan Aleksić iz
Rogaške Slatine.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v postopku vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 9. 3. 2009

Oklici dedičem
D 268/1968
Os-3633/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr.
št. D 268/1968 vodi zapuščinski postopek po
pokojnem Antonu Medved, roj. 12. 6. 1892,
umrl 2. 5. 1968, nazadnje stan. Šikole 22.
V zapuščino spada premoženje, ki je bilo
zapustniku vrnjeno kot članu Agrarne skupnosti Šikole.
S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnika Antona Jelen, 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 30. 4. 2009

Oklici pogrešanih
N 2/2009
Os-3259/09
Franc Miler, z zadnjim stalnim prebivališčem Mrtvice 12, p. Leskovec pri Krškem, je
pogrešan od dne 16. 6. 1942.
Pogrešani Franc Miler, se poziva, da se
v 3 mesecih po objavi tega oklica oglasi
sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi oklica
v Uradnem listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem 3 mesečnem
roku na oklic pogrešani ne bo oglasil in tudi
ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovale, da je
pogrešani še živ, bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasila za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 4. 2009
N 10/2009
Os-3595/09
Miroslav Obreza, roj. 20. 8. 1935 na Vačah, nazadnje stanujoč Vače 10, Vače, je
pogrešan od leta 1982, ko je odšel neznano
kam.
Pogrešanega pozovite naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to sporočijo predlagatelju Jakobu Obrezi,
Zgornja Jablanica 18, Šmartno pri Litiji, ali
podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od
objave razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešanega proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 5. 5. 2009
N 1/2008
Os-3480/09
Na predlog predlagatelja Nemesis, d.o.o.
Maribor, Partizanska c. 23, ki ga zastopa
odvetnik mag. Matjaž Jugovec iz Maribora,
Partizanska 13a, glede razglasitve za mrtvega Franza Stavberja, roj. 11. 9. 1911 v Ravnah na Koroškem, sin Franza in Johanne,
nazadnje stanoval na naslovu Fram 37, p.
Fram, pri čemer bi naj po nepopolnih podatkih Franz Stavber umrl med drugo svetovno vojno, morebiti leta 1943, pri čemer ni
o njem nobenega glasu, zastopan po skrbniku za posebni primer – Centru za socialno
delo Maribor, po odločbi št. 12213-67/2009
z dne 1. 4. 2009, sodišče poziva vse, ki bi
karkoli vedeli o življenju Franza Stavberja,
da to sporočijo sodišču v treh mesecih po
objavi oklica v Uradnem listu RS.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2009
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Anton Jabob, Rakičan, Tomšičeva 20,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500033078, izdala zavarovalnica KD
življenje. gns-304657
Crnogorac Aleksandar, Dolenjska cesta
46/e, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
5102258, izdala zavarovalnica KD življenje.
gnl-304735

Spričevala preklicujejo
Bajrič Sanela, Hajdoše 10/a, Hajdina,
spričevalo 5. razreda OŠ Hajdina.
gnu-304751
Batagelj
Valentina,
Stomaž
85,
Dobravlje, indeks, št. 18040065, izdala FF
Ljubljana. gnq-304755
Bole Brigita, Raičeva ulica 6/N, Ljubljana,
spričevalo Srednje šole tiska in papirja
Ljubljana, izdano leta 1989. gno-304682
Bratkovič Gašper, Gorenje Vrh polje 59,
Šentjernej, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Novo mesto - srednja strojna šola,
izdano leta 2007. gng-304715
Budiša Simona, Ljubljanska cesta 56,
Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za trgovinsko dejavnost Celje, izdano leta
1988, izdano na ime Grabenšek Simona.
gnq-304705
Budiša Simona, Ljubljanska cesta 56,
Celje, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost, izdana leta 1988, na ime
Grabenšek Simona. gnr-304704
Cerjak Urban, Štefanova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo,
izdano leta 2004. gnm-304734
Dautbegović Jasmin, Trg svobode 13/a,
Sevnica, spričevalo 1. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju - smer trgovec,
izdano leta 2005. gns-304653
Dulić Đevad, Bevkova ulica 4,
Ajdovščina, diplomo nacionalne poklicne
kvalifikacije za voznika, izdano na Agenciji
za promet, št. 591/2009, dne 6. 4. 2009.
gnb-304670
Golob Gregor, Cankarjeva 18, Domžale,
indeks, št. 23060135, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnh-304714
Gregorčič Primož, Vrsno 43, Kobarid,
spričevalo 1. in 3. letnika, maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi
Šolskega centra Nova Gorica - poklicna in
srednja zdravstvena šola, izdano leta 1999,
2001 in 2002. gnj-304662
Hari Vajda Max, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Nove Fužine Ljubljana, izdano leta 2008.
gnv-304750
Hlebec Anže Jean, Slomškova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Savsko
naselje, izdano leta 2007. gnf-304641

Hlebec Anže Jean, Slomškova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 8. razred OŠ Tone
Čufar, izdano leta 2008. gne-304642
Hozjan Marjanca, Velika Polana
150, Velika Polana, spričevalo 2. letnika
SCTPU Murska Sobota, izdano leta 1991.
gnn-304658
Husić Aida, Turnše 41, Dob, indeks, št.
1G10090027, izdala Višja strokovna šola
Ljubljana - program poslovni sekretar.
gns-304703
Jazbec Jaka, Cesta na Roglo 11/k,
Zreče, spričevalo 3. letnika Srednje
poklicnega izobraževanja - frizer, izdano
leta 2007. gnn-304683
Jelenko Renata, Spodnji trg 16,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo od 1. do
3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor kmetovalec, sadjar, vinogradnik, izdano leta
1993, 1994 in 1995. gnx-304748
Jelenko Vesna, Spodnji trg 16,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo od 1. do
3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor kmetovalec, sadjar, vinogradnik, izdano leta
1993, 1994 in 1995. gnw-304749
Jerina Tomaž, Blekova vas 28, Logatec,
diplomo Gozdarske srednje šole Postojna,
izdana 23. 6. 1988. gnq-304655
Jerković Damir, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2005 in 2007. gnh-304689
Kandus Nina, Vrtovin 71/d, Črniče,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica.
gnp-304756
Kečanović Sabina, Clevelandska 49,
Ljubljana, indeks, št. 21040392, izdala FDV
Ljubljana. gnf-304716
Kern Andrej, Praprotna Polica 39, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo od 1. do 3. letnika
Šolskega centra Iskra Kranj - poklicna
kovinarska in elektro šola, izdano leta 1973
do 1975. gnu-304676
Keršinar Eva, Trata 23/a, Škofja Loka,
indeks, št. 11080020135, izdala Višja
strokovna šola na Bledu, leto izdaje 1998.
gny-304647
Kitak Darko, Tržišče 36/b, Rogaška
Slatina, diplomo št. 2-2285 z dne 28. 12.
1983. gnu-304701
Klavs Sarah, Rašiška ulica 18, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Valentina Vodnika
Ljubljana, izdano leta 2008. gnt-304752
Kočjaž Hertha, Finžgarjeva ulica 13,
Novo mesto, diplomo Srednje družboslovne
in kovinarske usmeritve Edvarda Kardelja
v Črnomlju, št. I/172, izdana leta 1989, na
ime Litrop Hertha. gnn-304737
Kočjaž Hertha, Finžgarjeva ulica 13,
Novo mesto, indeks, št. 11110090121,
izdala Višja strokovna šola Novo mesto.
gni-304738
Kos Aleksander, Cesta zmage 37,
Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika
Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
- dislocirana enota Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 1997. gns-304678

Križnar Katarina, Delnice 13, Poljane nad
Škofjo Loko, diplomo Srednje kovinarske
in cestno prometne šole v Škofji Loki,
izdana leta 1985, št. IOD-41, na ime Jereb
Katarina. gnf-304666
Marinič Divjak Marjana, Murščak 56,
Radenci, spričevalo od 1. do 3. letnika
Ekonomske šole Murska Sobota, izdano
leta 1981, 1982 in 1983. gnt-304702
Marinko Janez, Dobrova 38, Dobrova,
diplomo Srednje šole tehničnih strok
Ljubljana, izdana leta 1986. gni-304713
Martinčič Aljaž, Krivec 60, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Toneta
Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2007.
gne-304742
Mele Kaja, Na klancu 3, Vrhnika,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ivana
Cankarja Vrhnika. gnk-304736
Mešanović Nedim, Ribarjeva 3, Celje,
certifikat, št. IZO-08/4491, Šolskega centra
v Celju. gne-304746
Narobe Viktor, Grad 43/a, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega izobraževalnega centra v Škofji
Loki - voznik tovornega vozila, izdano leta
1975. gng-304665
Pečar Simon, Studeno 90, Postojna,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 2008. gny-304747
Pergar Karmen, Cetore 9, Izola - Isola,
indeks, Srednje zdravstvene šole (od 1. do
4. letnika). gnx-304698
Petrič Franc, Prečna 23 a, Novo mesto,
spričevalo o končani Šoli za voznike motornih
vozil, izdal Šolski center za kovinarsko stroko
Novo mesto, Šola za voznike motornih vozil,
izdano leta 1975. gnc-304744
Pivk Nejc, Zadlog 10, Črni vrh nad Idrijo,
indeks, št. 23070161, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gno-304757
Remškar Aleksander, Sodnikarjeva ulica
6, Brezovica pri Ljubljani, diplomo Srednje
šola za elektroenergetiko v Ljubljani, leta
1990. gnt-304731
Rosa Ana, Gorenjska cesta 42, Ribnica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2007
in 2008. gnz-304646
Simončič Polona, Podsreda 20, Šmarje
pri Jelšah, indeks, št. 71080600, Biotehniška
fakulteta. gns-304753
Simunič Davor, Kosovelova 23, Celje,
spričevalo 4. letnika Srednješolskega centra
v Celju. gno-304707
Strelec Matej, Pot na Rakovo Jelšo 7,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2007. gnl-304685
Strniša Timotej, Ob potoku 46, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Božidarja Jakca
Ljubljana, izdano leta 2008. gne-304717
Šehić Sabina, Mestne njive 9, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Novo mesto - srednja zdravstvena
in kemijska šola - kemijski tehnik, izdano
leta 2003. gnr-304679
Šljiva Sabina, Savska cesta 1, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Zalog, izdano leta
2008. gnf-304741
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Španja Katja, Prezid 47, Vrhnika,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 2007. gng-304740
Šturm Klavdija, Kamnitnik 2, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
srednje šolskega centra Ljubljana - PTT
tehnik, izdano leta 1988, izdano na ime
Vrtovec Klavdija. gni-304663
Tatarević Alem, Bilečanska 5, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strokovne
šole Bežigrad - avtoelektričar, izdano leta
1999 in 2000. gnd-304718
Ule Mitja, Kozarišče 80, Cerknica,
indeks, št. 30014208, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana.
gny-304672
Vajgel Nina, Šolska ulica 14, Koper
- Capodistria, spričevalo 5. stopnje
Ekonomske šole v Kopru - ekonomski
tehnik, izdano na ime Semolič Nina.
gnm-304659
Vegelj David, Rakovnik 2, Žiri,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2003. gnf-304691
Vovk Tina, Prešernova 55, Bled,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
in srednje šole Radovljica, izdano leta
2006. gnk-304711
Zore Manca, Pot na Plešivico 2,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 7. in 8.
razreda OŠ Brezovica, izdano leta 2007 in
2008. gnw-304649
Zupančič Alenka, Za gasilskim domom 2,
Ljubljana, indeks, št. 11080021005, izdala
Višja šola za turizem Bled. gnx-304648

Drugo preklicujejo
Adamič Tadej s.p., Urbanova ulica 18,
Ribnica, dovolilnico za Hrvaško, ser. št.
5101, koda LO17958z. gnd-304693
Ahačič Klavdija, Lom pod Storžičem
27, Tržič, študentsko izkaznico, št.
01005197, izdano na Pedagoški fakulteti.
gnr-304754
Bader Monika, Borštnikova 33, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 18070004, FF.
gnw-304674
Cesar Peter, Gubčeve brigade 106,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-520-0/01, S 3942
z dne 20. 4. 2001. gnb-304745
Černic Andrej, Vodnikova 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19466291,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnb-304695
Čović Luka, Za trgovino 1, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
63010020, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnx-304673
Debelak Miro, Ul. Franja Majgaja 17,
Šentjur, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002594000, izdal Cetis Celje.
gnl-304660
Fritz Monika, Jesenova 15, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 01005702,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnc-304719
Geršak Miroslav s.p., Gorjane 9,
Podsreda, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500018777000. gny-304697
Globus - prevozi, turizem in trgovina
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 1, Miklavž
na Dravskem polju, licenco za vozilo avtobus N 216 SHD, reg. št. MB BIS 09.
gnd-304668

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gostiša Andrej, Pod Grintovcem
16, Logatec, študentsko izkaznico, št.
22070570, izdala Fakulteta za šport
Ljubljana. gnc-304644
Hafner Domen, Na Logu 22, Škofja
Loka, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za lesarstvo Škofja Loka. gnp-304706
Janežič Kristina, Ulica XXX. divizije
9, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
41020018, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnv-304675
Jauh Luka, Cesta na Brdo 12, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-02686-0/04 z dne 9. 7.
2004. gnn-304758
Jesenko Dušan, Engelsova 46, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02713-1691/00-98, ser. št. VČ0746/98. gne-304667
Judež d.o.o., Rozmanova 13, Novo
mesto, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014745000, izdano na ime Judež
Darko. gnv-304725
Jukič Luka, Zadružna cesta 16,
Črnomelj, odvetniško izkaznico, št. 126/07,
izdana dne 15. 5. 2007. gnt-304652
Keršič Franc s.p., Partizanska ulica 23,
Zgornja Polskava, licenco za tovorno vozilo
znamke MAN OEAF, reg. št. MB K4-63T.
gnu-304726
Kranjc Metoda, Kropa 3 A, Kropa,
študentsko izkaznico, št. 19929691,
izdana na Univerzi v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta. gng-304640
Kvartič Agata, Splitska 2, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 43060014,
izdala Akademija za glasbo Ljubljana.
gnh-304739
Leban Matjaž, Gradnikova 28, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 64040382, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gno-304732
Lukmar Jožef s.p., Cesta Borisa Kidriča
3, Zagorje ob Savi, potrdilo za voznika, št.
002632/MJ71-3-568/2009, izdano na ime
Pavlović Aleksander. gnz-304650
Lukmar Jožef s.p., Cesta Borisa Kidriča
3, Zagorje ob Savi, potrdilo za voznika, št.
002632/BGD71-2-6286/2008, izdano na
ime Rožnaji Vlado. gnu-304651
Menart Brina, Ulica Gubčeve brigade
110, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18080527, izdala FF Ljubljana.
gnk-304686
Močnik Jaka, Grajska cesta 31,
Kostanjevica
na
Krki,
potrdilo
o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-00985-0/04. gnr-304729
Močnik Jaka, Grajska cesta 31,
Kostanjevica na Krki, potrdilo o upravljanju
z radijsko postajo, št. 26292-00457/04 z
dne 10. 5. 2004. gnq-304730
Novakovič Nina, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
04035769, izdala Fakulteta za upravo
Ljubljana. gns-304728
PAGODA d.o.o., Gradiška cesta
6, Vipava, delovno dovoljenje, št.
99289815619, izdano na ime Feratovski
Rešat - Makedonija. gnk-304661
Pišek Tadej, Kolarjeva 27, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 44000511, izdala
AGRFT Ljubljana. gnl-304710
Ponebšek Kristina, Gradiške Laze 34,
Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št.
01006259, izdano na Pedagoški fakulteti.
gnn-304733
Praznik Štefan, Žaloviče 5, Šmarješke
Toplice,
študentsko
izkaznico,
št.

26300188, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo Ljubljana. gnd-304643
Rakun Uroš, Poljane 40, Rečica ob
Savinji, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011546000, izdal Cetis Celje.
gnh-304664
Reja transport d.o.o., Istrska ulica 36,
Kozina, bosansko dovolilnico, št. 1007041.
gnr-304654
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Franc Milana, zap. št.
1458, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-4242/09
Resmi
Selimi,
Vodnikova
285,
Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev
tujca, št. 04244229445 z dne 19. 6. 2008.
gnt-304727
Rutar Grega, Gornja Košana 8/a,
Košana,
študentsko
izkaznico,
št.
20040344,
izdala
Pravna
fakulteta
Ljubljana. gnj-304712
Sajovic Loredana, Goriška cesta 9,
Vipava, študentsko izkaznico, št. 01000712,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnw-304699
Senčar Matjaž, Krakovski nasip 6,
Ljubljana, pooblastilo mornar motorist, št.
02/09-175/14-86/95. gnp-304656
Sluga Patricija, Partizanska cesta 35,
Celje, študentsko izkaznico, št. 29007216,
izdala Naravoslovna tehnična fakulteta
Ljubljana. gng-304690
Sulić Emin, Lopata 17, Celje, digitalno
tahografsko kartico, št. 107050000603002.
gnp-304681
Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, licenco za tovorno vozilo TAM
190 T 15 BSN, reg. št. MB S2-46A, št.
GE001698/00287, izdano dne 10. 1. 2005.
gnt-304677
Šmid Anja, Petrovče 161, Petrovče,
študentsko izkaznico, št. 04033074,
izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gnm-304684
Tornado Trans, d.o.o., Steklarska ulica
010, Rogaška Slatina, dovolilnice za
Hrvaško z oznako 191/11, št. 0000957 in
št. 0000958, za Rusijo z oznako 643/09, št.
0443924 in za Ukrajino z oznako 804/11,
št. 251212. gnn-304708
Tornado Trans, d.o.o., Steklarska
ulica 010, Rogaška Slatina, dovolilnico
za Hrvaško z oznako 191/11, št. 0002355
za Rusijo z oznako 643/09, št. 425814 in
425815, za Ukrajino z oznako 804/03, št.
0752084 in št. 0752085. gnm-304709
Trop Matej, Žeje 18b, Dob, študentsko
izkaznico, št. 63020167, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gne-304692
UP FTŠ Turistica, Obala 11/a, Portorož
- Portorose, študentsko izkaznico, št.
62080726, izdana na ime Robič Matic.
gnb-304720
UP FTŠ Turistica, Obala 11/a, Portorož
- Portorose, študentsko izkaznico, št.
62080701, izdana na ime Forjan Romana.
gnz-304721
UP FTŠ Turistica, Obala 11/a, Portorož
- Portorose, študentsko izkaznico, št.
62080699, izdana na ime Tržan Urška.
gny-304722
UP FTŠ Turistica, Obala 11/a, Portorož
- Portorose, študentsko izkaznico, št.
62080700, izdana na ime Leljak Katja.
gnx-304723
UP FTŠ Turistica, Obala 11/a, Portorož
- Portorose, študentsko izkaznico, št.
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62080698, izdana na ime Andrejčič
Aleksandra. gnw-304724
Uršič Romana, Godič 81/f, Stahovica,
študentsko izkaznico, št. 01004272,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gni-304688
Vogrinec Franc s.p., Zgornja Hajdina
67, Ptuj, dovolilnico za BIH, št. 1007191,
koda L 001085. gnc-304669
Zaky Adam, Polje cesta X/14, Ljubljana
- Polje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste, v šolskem letu 08/09. gnu-304680
Zore Urška, Sela pri Hinjah 7, Hinje,
študentsko izkaznico, št. 01005189,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnz-304696
Zupančič Matjaž, Zabrv 76, Ig,
študentsko izkaznico, št. 64030446,
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.
gnd-304743
Žonta Marjan s.p., Gaji 44, Celje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500001581000, izdana na ime
Imamović Vernes. gnz-304700

Št.

42 / 5. 6. 2009 /

Stran

1513

Stran

1514 /

Št.

42 / 5. 6. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

1435

Javne dražbe

1451

Razpisi delovnih mest

1460

Druge objave

1462

Objave po Zakonu o političnih strankah

1469

Evidence sindikatov

1473

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi

1474
1474
1487
1489

Zavarovanja terjatev

1490

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1491
1491
1492
1509
1510
1510

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1511
1511
1511
1512

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

