Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2009.06.19 09:51:01 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

46

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

19. 6. 2009

ISSN 1318-9182

Leto XIX

Javni razpisi
Št. 6130-735/2009/5
Ob-4682/09
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo ZUL-UPB1) Javna agencija
za knjigo objavlja naslednji
popravek zneska javnega razpisa
rednega Javnega razpisa
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij za leto 2009
(oznaka: JR5-ZM-2009)
Točka 8. z naslovom »Predvidena vrednost javnega razpisa« se spremeni tako,
da se po novem glasi:
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 485.000,00
EUR.
Redni javni razpis za sofinanciranje izdajanje znanstvenih monografij v letu 2009
(oznaka: JR5-ZM-2009) je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 42 dne 5. 6. 2009.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 430-21/2009/30
Ob-4691/09
Javni razpis za spodbujanje raziskovalnih razvojnih projektov razvoja e-vsebin in
e-storitev v letu 2009 in 2010
2. sprememba
Javnega razpisa za spodbujanje
raziskovalno razvojnih projektov
razvoja e-vsebin in e-storitev v letih
2009 in 2010
V Javnem razpisu za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40 z dne
29. 5. 2009 (Ob-4197/09) in popravku Uradnega lista RS, št. 42 z dne 12. 6. 2009
se v zadnjem odstavku sedmega poglavja
spremeni besedilo tako, da se glasi:
Roki za predložitev zahtevka za sofinanciranje (priloga 3) in poročila o delu na projektu (priloga 4) so:
– rok za predložitev prvega zahtevka za
sofinanciranje projekta: 19. 10. 2009. Upravičeni so stroški, ki so nastali od prijave projekta in bili plačani do oddaje prvega zahtevka,
– rok za predložitev drugega zahtevka za
sofinanciranje projekta: 19. 4. 2010. Upravičeni so stroški, ki so nastali po 1. 9. 2009 in
bili plačani do oddaje drugega zahtevka,
– rok za predložitev tretjega zahtevka za
sofinanciranje projekta: 18. 10. 2010. Upravičeni so stroški, ki so nastali po 1. 3. 2010
in bili plačani do oddaje tretjega zahtevka.
V zadnjem odstavku dvanajstega poglavja se spremeni besedilo tako, da se glasi:

Kot pravočasne se štejejo vloge, dostavljene na ministrstvo najkasneje do 6. 7.
2009 do 14. ure.
Tem spremembam javnega razpisa sledijo tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki so objavljene na spletnih
straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Dodatne informacije so
dostopne na elektronskem naslovu www.
mvzt.gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 330-015/2009
Ob-4575/09
Sprememba
V »Javnem razpisu o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega poračuna za
pospeševanje razvoja gospodarstva v občni
Sevnica«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 44 z dne 12. 6. 2009, se pri posebnih
pogojih in merila za posamezne ukrepe pri
upravičenih stroških spremeni datum, od
kdaj se upoštevajo upravičeni stroški, in
sicer pri ukrepu odpiranja novih delovnih
mest sprememba glasi: »da je bila zaposlitev izvedena od 1. 9. 2008 dalje«, pri ukrepu
pogodbena obrestna mera pa sprememba
glasi: »V razpis so zajeta posojila, ki so bila
odobrena od 1. 9. 2008 dalje.«
Občina Sevnica
Št. 8013-1/2009-5
Ob-4681/09
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja z dnem 19. 6. 2009 objavlja zaprtje Javnega razpisa za dodeljevanje
sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
35/09 z dne 8. 5. 2009 (Ob-3449/09).
Vloge, ki bodo prispele po objavi zaprtja
razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 5447-1/2009
Ob-4544/09
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 31/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08), Uredbe (ES) št. 614/2007
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
23. maja 2007 o finančnem instrumentu za
okolje (LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne
9. 6. 2007 in Razpisa za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2009 (2009/C 111/09)
Evropske komisije (Uradni list EU C 111/14
z dne 15. 5. 2009) Ministrstvo za okolje in
prostor objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov
s programskega področja LIFE+ 09
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s programskega področja
»LIFE+ 09«.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča vse pravne
osebe, da lahko zaprosijo za sofinancerska
sredstva za izvajanje projektov iz programa
LIFE+, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju
predloženih projektnih predlogov.
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo.
Ministrstvo bo financiralo le tiste akcije
posameznega projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije in ki jih
bodo izvajali izvajalci s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007
o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)
Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2009 (2009/C 111/09) Evropske
komisije (Uradni list EU C 111/14 z dne
15. 5. 2009).
2. Pogoji za udeležbo:
– Prijavitelj bo oddal projektni predlog za
sofinanciranje iz programa LIFE+ 09 v skladu z Razpisom za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2009 (2009/C 111/09) Evropske komisije (Uradni list EU C 111/14 z dne
15. 5. 2009).
– Projekti morajo obravnavati teme, določene v Razpisu za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2009.
– Prijavitelj projektnega predloga mora
imeti sedež v Sloveniji, prijaviti pa je možno
tudi projekte, v katere so kot partnerji ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih
držav članic EU.
3. Okvirna višina sofinanciranja
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo projekte v višini največ do 20%
pogodbene vrednosti projekta, ki se bo odvijal na ozemlju Republike Slovenije in ga bo
izvajal izvajalec s sedežem v Republiki Sloveniji. V primeru, da prijavitelj prijavlja mednarodni projekt, mora ministrstvu predložiti
izsek iz finančne konstrukcije, iz katere bodo
razvidni stroški posameznih akcij, ki se bodo
izvajale v Republiki Sloveniji in stroški izvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji.
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Sredstva za sofinanciranje projektov
so predvidena na proračunski postavki
9707-Mednarodni projekti LIFE III-narava. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08).
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
sredstva se bodo porabljala do izteka datuma podpisanih pogodb. Pogodbe se bodo
sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med EU in
prijavitelji.
5. Rok, v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog
Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje projektnih predlogov oddati na
MOP najkasneje do 15. 9. 2009 na naslov:
julijana.lebez-lozej@gov.si ali na CD-ju na
naslov Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Vlogo je treba
oddati v elektronski obliki na obrazcih iz
projektne prijave, in sicer:
– za področje Narava in biotska raznovrstnost na obrazcu A6 LIFE+ Nature & Biodiversity 2009 iz prijavnice »Technical Application Form«,
– za področje Okoljska politika in upravljanje na obrazcu A6 LIFE+ Environmental
Policy and Governance 2009 iz prijavnice
»Technical Application Form«,
– za področje Informacije in obveščanje
na obrazcu A6 LIFE+ Information and Communication 2009 iz prijavnice »Technical Application Form«.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog ministrstvo ne bo obravnavalo. V primeru, da bo prijavitelj zaprosil za več kot
20% celotne pogodbene vrednosti projekta,
bo ministrstvo vlogo zavrglo.
6. Predlagatelji bodo pisno obveščeni
o dodelitvi sredstev najpozneje v 8 dneh od
dneva oddaje ponudb.
7. Projektna dokumentacija: prijavitelj
mora za pridobitev sofinancerskih sredstev
sofinancerju predložiti izpolnjen obrazec A6,
ki je del projektne prijave, skupaj s celotno
projektno prijavo z navedbo zaprošene višine sofinanciranja v elektronski obliki.
Obrazec je dosegljiv na spletnih straneh:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/
funding/index.htm.
Kontaktna oseba za LIFE + na Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Julijana
Lebez Lozej, tel. 309-45-56 (309-45-76), ali
e-mail: julijana.lebez-lozej@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 6038-2/2009 (03214)
Ob-4545/09
V skladu s 14. alinejo sedmega odstavka
81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5 in 36/08; v nadaljevanju:
ZOFVI), Zakonom o izvrševanju proračunov
RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D,
26/09 in 31/09-popr.) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06 in 50/07)
ter Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 31/08) Ministrstvo
za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje šolskih tekmovanj
v letu 2009
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije, Masa-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja, drugih državnih tekmovanj ter udeležbe na evropskih in svetovnih
mednarodnih tekmovanjih ter olimpijadah za
učence, dijake in študente višjih strokovnih
šol v šolskem letu 2008/2009.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
a) organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline
oziroma več znanstvenih disciplin (državna tekmovanja iz znanja), ki so povezana
z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz
naslednjih predmetov oziroma predmetnih
področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija,
matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija;
b) organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij:
– kultura, kulturne in naravne dediščine,
– umetnost,
– trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko
učenje,
– poklicno in strokovno izobraževanje,
zlasti s področja deficitarnih poklicev;
c) udeležbe na evropskih ali svetovnih
mednarodnih tekmovanjih ali olimpijadah,
po predhodno izvedenem izboru na državni
ravni.
Predmet razpisa niso tekmovanja iz
športa.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
a) Na javnem razpisu lahko kandidirajo
subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za organizacijo in izvedbo tekmovanja za posamezno
tekmovalno področje ter stopnjo tekmovanja
glede na tekmovalno gradivo (v nadaljevanju: prijavitelj).
b) Prijavitelji morajo sami organizirati in
izvesti posamezno tekmovanje ter stopnjo
tekmovanja. Za organizacijo in izvedbo tekmovanja prijavitelji ne smejo sklepati pravnih poslov s podizvajalci.
c) Kolikor isto tekmovanje organizira oziroma izvede več subjektov, lahko to tekmovanje prijavi le en subjekt.
Če pri organizaciji in izvedbi tekmovanja
sodeluje še kakšen drug subjekt, ki ni prijavitelj na razpisu, mora prijavitelj v prijavi
na razpis to zapisati in natančno opredeliti
vlogo drugega subjekta. Prijavitelj je neposredno odgovoren za izbiro in dejanja drugih
subjektov pri organizaciji in izvedbi posameznega tekmovanja ter stopnje tekmovanja.
Sredstva iz razpisa pridobi le prijavitelj, ki je
odgovoren za njihovo namensko porabo.
č) Prijavitelj lahko kandidira na javnem
razpisu, če ima določena pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja javno objavljena na spletni strani prijavitelja, v sredstvih
javnega obveščanja ali na drug ustrezen
način. Določbe pravil iz prejšnjega stavka
morajo urejati:
– splošni del tekmovanja (kjer je navedena vsebina, cilj in opredelitev tekmovanja),
– razpis tekmovanja,
– organizacijo tekmovanja (kjer je navedena organizacija vodenja tekmovanja in
priprava nalog),
– priznanja in nagrade (kriteriji za podeljevanje, vrsta in število),
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad,

– postopek za reševanje ugovorov na
vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja,
– financiranje tekmovanja.
d) Prijava na javni razpis mora vsebovati tudi:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2008/2009,
– pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja,
– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju,
– predstavitev tekmovanja,
– mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni,
– kratek opis dosedanjih organiziranih
ter izvedenih tekmovanj, povezanost le-teh
z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj.
Prijavitelj lahko prijavi več različnih tekmovanj, vendar vsako na svojem obrazcu.
4. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje, izberejo
prejemniki sredstev: merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne
pogoje, izberejo prejemniki sredstev in se
jim dodelijo sredstva, so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 226.489,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za
leto 2009, in sicer je vrednost sofinanciranja
po proračunskih postavkah naslednja:
– 190.133,00 EUR s PP 7098 – tekmovanja učencev in dijakov (skrbnik proračunske
postavke je Boris Zupančič) in
– 36.356,00 EUR s PP 7167 – mednarodna dejavnost (skrbnik proračunske postavke je Viljana Lukas).
Sredstva javnega razpisa so razdeljena
po naslednjih področjih:
a) 132.306,00 za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več
znanstvenih disciplin (državna tekmovanja
iz znanja), ki so povezana z učnimi načrti
oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji
jeziki, zgodovina, geografija, matematika,
fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija in biologija – s PP 7098 (skrbnik
proračunske postavke je Boris Zupančič),
b) 57.827,00 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij:
– kultura, kulturne in naravne dediščine,
– umetnost,
– trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko
učenje,
– poklicno in strokovno izobraževanje,
zlasti s področja deficitarnih poklicev; organizacije in izvedbe državnih tekmovanj,
ki ne spadajo v tekmovanja točke – s PP
7098 (skrbnik proračunske postavke je Boris
Zupančič),
c) 36.356,00 EUR za sofinanciranje udeležbe na evropskih ali svetovnih mednarodnih tekmovanjih ali olimpijadah, po predhodno izvedenem izboru na državni ravni
– s PP 7167 (skrbnik proračunske postavke
je Viljana Lukas).
Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavitelju, določi strokovna komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
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V primeru presežka sredstev pri točki a)
ali b) strokovna komisija lahko presežek teh
sredstev prerazporedi za namen, določen
v točki a) ali b).
Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim sklepom spremeni obseg sredstev,
ki je določen v tej točki razpisa.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 ter
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter označenost vlog:
a) Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo biti predložene v zapečateni ovojnici v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana,
najkasneje do 9. 7. 2009, do 14. ure oziroma
oddane priporočeno na pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana, najkasneje isti dan.
b) Označenost vloge
Vlogo je treba poslati v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Razpis
za šolska tekmovanja 2009«,
– naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
– naslov prijavitelja.
V vsaki ovojnici je lahko vloga le za eno
tekmovanje.
Nepravočasnih in nepravilno označenih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
zavrnjene.
8. Datum odpiranja pravočasno prispelih
vlog za dodelitev sredstev
Postopek javnega razpisa in odpiranje
v roku dostavljenih, pravilno izpolnjenih in
označenih vlog vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog bo 13. 7. 2009 v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16,
Ljubljana. Zaradi pričakovanega velikega
števila vlog odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 60
dneh od dneva odpiranja vlog.
10. Pritožbeni postopek: prijavitelj na
razpisu, 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 oziroma
obvestila vloži pritožbo na Ministrstvo za
šolstvo in šport. V pritožbi mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrstvo v roku 15 dni s sklepom.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– merila za razdelitev sredstev,
– vzorec tipske pogodbe s prilogo (zahtevek s poročilom).
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpis in razpisna dokumentacija bosta
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.
mss.gov.si).

Dodatne informacije: tel. 01/400-54-38,
vsak delovnik med 9. in 11. uro (Marjetka
Loborec Škerl).
Rok za prijavo na javnem razpisu začne
teči naslednji dan po objavi tega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-7/2009
Ob-4690/09
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL
L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami,
v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07
in 109/08), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07, 58/08 in 109/08), Zakona o državni
upravi (Ur. l. RS, št. 113/05 in 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in
61/08), Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07
– UPB5 in 36/08), Pravilnika o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS,
št. 64/04, 83/05, 27/07 in 123/08), Priporočilo 2006/962/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje
2006/962/ES (UL L št. 394, z dne 30. 12.
2006, str. 10), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 17/09), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št.
CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007,
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007 in
sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa
upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 8. 6. 2009, št. OP
RČV 3/1/018-0-MŠŠ objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport,
javni razpis
za sofinanciranje profesionalnega
usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju za razvijanje
ključne kompetence učenje učenja
v letih od 2009 do 2014
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za
dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
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2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
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, tretje razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za
novo vlogo v družbi znanja ter za uvajanje
sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo. Izvajanje
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju temelji na 105. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na določbah Pravilnika o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju. V skladu
s Priporočilom Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje vsebina javnega razpisa podpira usposabljanje
strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence
učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja. Vsebino javnega razpisa opredeljujejo še naslednji dokumenti: Strategija
vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
UNECE (sprejeto na srečanju na visoki ravni
ministrov za izobraževanje in okolje, Vilna,
marec 2005), Strategija vseživljenjskosti
učenja v Sloveniji (sprejeto na Strokovnem
svetu RS za splošno izobraževanje, Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno
izobraževanje in Strokovnem svetu RS za
izobraževanje odraslih, julij 2007) in Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja (sprejeto na Kolegiju
ministra za šolstvo in šport, julij 2007).
V okviru javnega razpisa bo izbran en
projekt za sofinanciranje aktivnosti usposabljanja strokovnih delavcev za novo vlogo učiteljev in drugih strokovnih delavcev
v družbi vseživljenjskega učenja – učenje
učenja, pri čemer je obvezna vključitev naslednjih vsebin:
– uvajanje in podpiranje razvoja strategij
vseživljenjskega učenja,
– sodobne metode spodbujanja aktivnega samostojnega učenja,
– spodbujanje motivacije za učenje s poudarkom na notranji motivaciji,
– svetovanje, mentorstvo in tutorstvo
učencem, dijakom, študentom višjih strokovnih šol in odraslim v procesu samostojnega
učenja, tudi po alternativnih poteh (e-izobraževanje, izobraževanje na daljavo),
– timski pouk,
– sodelovalno učenje,
– uvajanje didaktičnih pristopov, ki zagotavljajo razvijanje raznih vrst mišljenja in
učenja z globljim razumevanjem,
– načrtovanje in vodenje projektnega in
raziskovalnega dela učencev/udeležencev
izobraževanja,
– raziskovanje lastne pedagoške prakse,
– nase usmerjen profesionalni razvoj,
– sodelovanje z okoljem.
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Vsebinske zahteve, ki jih mora izpolnjevati prijavljen projekt
Vsebina prijavljenega projekta mora biti
skladna z razpisanimi vsebinami. Projekt, ki
ne bo načrtovan skladno razpisanimi vsebinami, ne bo upoštevan v nadaljnjem postopku izbora.
Prijavljeni projekt mora pokrivati vse razpisane vsebine.
Organizacijski in terminski načrt projekta morata biti skladna z zahtevami glede
pričakovanih obveznih rezultatov in poteka
aktivnosti, pri čemer je obvezno:
a) načrtovanje dveh ciklov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev po
smiselnih celotah razpisanih vsebin (oblikovani programi profesionalnega usposabljanja), in sicer:
– 1. cikel: od 26. 10. 2009 do 28. 2. 2012,
ki mora vsebovati vse razpisane vsebine in
– 2. cikel: od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2014, ki
mora upoštevati rezultate 1. cikla;
b) načrtovanje tolikšnega števila skupin
udeležencev za vsak program profesionalnega usposabljanja, da bo v seštevku doseženo najmanj 4.500 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih,
glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol,
domov za učence, dijaških domov, zavodov
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih;
c) načrtovanje aktivnosti in obveznih rezultatov v okviru naslednjega načrta:
– pripravljalne dejavnosti in vzpostavitev
interaktivne spletne strani za potrebe projekta: od podpisa pogodbe do 25. 10. 2009,
– izvedba najmanj sedemdnevnega izobraževanja za vse skupine udeležencev
v vsakem programu profesionalnega usposabljanja, ki je izpeljan v treh fazah z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično
preizkušanje pridobljenih znanj ter refleksija
in izmenjava izkušenj v vsaki fazi) v vsakem
ciklu, in sicer:
– 1. cikel:
– izvajanje 1. faze: od 26. 10. 2009
do 30. 6. 2010,
– izvajanje 2. faze: od 1. 7. 2010 do
30. 4. 2011,
– izvajanje 3. faze: od 1. 5. 2011 do
28. 2. 2012,
– 2. cikel:
– izvajanje 1. faze: 1. 3. 2012 do
31. 10. 2012,
– izvajanje 2. faze: od 1. 11. 2012 do
30. 6. 2013,
– izvajanje 3. faze: od 1. 7. 2013 do
31. 3. 2014;
– organizacija in izvedba štirih letnih posvetov za izvajalce usposabljanj z namenom medsebojne predstavitve rezultatov,
novosti in metod dela s sodelovanjem tujih
strokovnjakov, in sicer 1. posvet najkasneje do 31. 12. 2010, 2. posvet najkasneje
do 31. 12. 2011, 3. posvet najkasneje do
31. 12. 2012 in 4. posvet najkasneje do
31. 12. 2013;
– izdelava poročila o rezultatih in evalvaciji 1. cikla projekta: od 1. 3. 2012 do
30. 4. 2012;
– izdaja publikacije za 1. cikel do 30. 4.
2012, ki naj vključuje ugotovitve iz poročila
o rezultatih in evalvaciji 1. cikla projekta in
naj služi kot priročnik za usposabljanje v 2.
ciklu;
– izdelava poročila o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta: od 1. 4. 2014 do
30. 5. 2014;
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– izdaja publikacije za 2. cikel do 30. 5.
2014, ki naj vključuje ugotovitve iz poročila
o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta;
– izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta
širši zainteresirani javnosti: med 1. 5. 2014
in 15. 7. 2014.
Podrobnejša obrazložitev vsebinskih
zahtev je navedena v Navodilih za prijavitelje, ki so del razpisne dokumentacije.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis lahko kandidira vsaka pravna
ali fizična oseba, ki:
– deluje na področju razvoja, načrtovanja, priprave in izvajanja izobraževanja in
usposabljanja in je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem
sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem
ustanovitvenem aktu,
– zagotavlja, da je vodja projekta in/ali
koordinator projekta, v rednem delovnem
razmerju pri prijavitelju (razvidno iz Prijavnega obrazca),
– ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 – popr.): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje; goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in davčne zatajitve,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga
za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– ni bila s pravnomočno sodbo v skladu
s pravnimi predpisi zadevne države obsojena za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
– ni bila spoznana za krivo zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo,
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana,
– ima poravnane davke in prispevke do
RS,
– ni kriva resnih napačnih razlag pri dajanju informacij o njenem poslovanju, ali da
teh informacij ni zagotovila,
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine,
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin.
Posamezni prijavitelj se lahko na razpis
prijavi samostojno ali v konzorciju partnerjev
za izvedbo projekta. V primeru, ko skupno
prijavo odda več pravnih in/ali fizičnih oseb,
podpišejo in predložijo konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na razpis odda v imenu
vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner.
4. Merila za izbor upravičenca, ki izpolnjuje pogoje (navedba, opis, ovrednotenje
meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
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Merila za izbor projekta:
Zap. št.

Merilo

I.

IZKUŠNJE IN REFERENCE PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO PROJEKTA

1.

Število predavateljev oziroma izvajalcev aktivnosti z najmanj osmimi strokovnimi referencami iz
razpisanih vsebin, dokazljivimi s preverljivimi podatki, kot so predavanja v organizaciji strokovnih združenj
in organizacij, objave prispevkov s področja razpisanih vsebin v strokovnih revijah in publikacijah ali na
spletnih straneh strokovnih združenj in organizacij (istovrstno predavanje oziroma objava se šteje samo
enkrat).

Možno število
točk
največ 105 točk

50

– Vsak predavatelj oziroma izvajalec aktivnosti, ki izpolnjuje zgornji kriterij, šteje 1 točko, skupno število
pa je omejeno na največ 50 točk.
2.

Število predavateljev oziroma izvajalcev aktivnosti z najmanj dveletnimi izkušnjami pri izvajanju
programov izobraževanja in profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju
ter za potrebe različnih področij v izobraževanju odraslih, pridobljenimi v zadnjih štirih šolskih letih
(2004/05, 2005/06, 2006/07 in 2007/08), dokazljivimi s poročili o realizaciji programov izobraževanja.

35

– Vsak predavatelj oziroma izvajalec aktivnosti, ki izpolnjuje zgornji kriterij, šteje 1 točko, skupno število
pa je omejeno na največ 35 točk.
3.

Število zaključenih projektov Evropskega socialnega sklada, ki jih je izvedel posamični prijavitelj ali člani
konzorcija, in so dokazljivi s potrdilom skrbnika pogodbe ali s končnim poročilom.

20

– Vsak projekt šteje dve točki, skupno število pa je omejeno na največ 20 točk.
II.

KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA

največ 74 točk

4.

Strokovna utemeljitev predlaganega projekta.

15

– Vsebuje s podatki podprto analizo stanja na vsebinskem področju v RS.

5

– Vsebuje obrazložitev povezave projekta z vsebino evropskih in slovenskih programskih dokumentov na
vsebinskem področju.

5

5.

– Vsebuje strokovno zasnovo s citiranjem najmanj 5 tujih in najmanj 5 domačih strokovnih virov na
vsebinskem področju.

5

Kakovost elaborata projekta.

39

a) Sistematičnost in preglednost projekta.
– Predlog projekta ni sistematičen in pregleden.

0

– Predlog projekta je delno sistematičen in pregleden.

7

– Predlog projekta je sistematičen in pregleden.

12

b) Jasnost vsebinskega, organizacijskega in finančnega načrta projekta.
– Načrt izvedbe projekta ni jasno opredeljen.

0

– Načrt izvedbe projekta je delno opredeljen.

7

– Načrt izvedbe projekta je jasno opredeljen.

12

c) Opredelitev ciljev/rezultatov in njihova dosegljivost.
– Cilji/rezultati predloga projekta niso jasno opredeljeni in niso dosegljivi oziroma so jasno opredeljeni in
nedosegljivi.

0

– Cilji/rezultati predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi.

3

– Cilji/rezultati predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi.

5

d) Vsebinska celovitost projekta.
– Aktivnosti niso ustrezno predstavljene in se vsebinsko ne dopolnjujejo.

0

– Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene in se vsebinsko le delno dopolnjujejo.

3

– Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.

5

e) Inovacijski in motivacijski dejavniki projekta.

6.

– Projekt ne vsebuje inovacijskih in motivacijskih dejavnikov.

0

– Projekt delno vsebuje inovacijske in motivacijske dejavnike.

3

– Projekt vsebuje prepričljive inovacijske in motivacijske dejavnike.

5

Finančna učinkovitost: povprečna cena projekta na 1 udeleženca.

20

– Število točk za posamezen projekt se izračuna na naslednji način: razmerje med najnižjo povprečno
ceno na udeleženca med prijavljenimi projekti (Cm) in povprečno ceno na udeleženca za posamezni
projekt (Cp) se pomnoži s 20 točkami (število točk = Cm/Cp x 20 točk).
III.

PRISPEVEK K POVEČANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI

7.

– Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti.
Pri tem javnem razpisu se kot ena (1) nova zaposlitev (pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za ves čas
trajanja projekta) točkuje:
– nova zaposlitev s polnim delovnim časom ali
dve (2) novi zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ki v tedenski časovni obveznosti skupaj dosegata polni
delovni čas skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07 in 45/08).

največ 30 točk

30

– Projekt ne predvideva novih zaposlitev.

0

– Projekt predvideva 1 novo zaposlitev.

10

– Projekt predvideva 2 novi zaposlitvi.

20

– Projekt predvideva 3 ali več nove zaposlitve.

30
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Največje možno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezen projekt, je 209
točk.
Izbran bo en projekt, in sicer tisti, ki bo
zbral največje število točk, vendar ne manj
kot 135 točk.
V primeru, da bi bilo več projektov ocenjenih z enakim številom točk, se kot dodatno merilo upošteva seštevek točk iz meril
št. 5 »Kakovost elaborata projekta« in št. 7
»Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti«.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
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, tretje razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja«.
Skupna višina predvidenih sredstev za
predmet javnega razpisa je 1.605.070,00
EUR od tega:
– 1.364.309,50 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 240.760,50 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna višina predvidenih sredstev za
projekt je 1.605.070,00 EUR, od tega je
vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2010: 314.687,00
EUR, od tega:
– 267.483,95 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba
(85,00%) in
– 47.203,05 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2011: 319.928,00
EUR, od tega:
– 271.938,80 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 - EU udeležba
(85,00%) in
– 47.989,20 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2012: 441.556,00
EUR, od tega:
– 375.322,60 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba
(85,00%) in
– 66.233,40 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2013: 335.789,00
EUR, od tega:
– 285.420,65 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba
(85,00%) in
– 50.368,35 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delav-
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cev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%) in
– za proračunsko leto 2014: 193.110,00
EUR, od tega:
– 164.143,50 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba
(85,00%) in
– 28.966,50 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%).
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcu za leto 2010, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2010, sredstva, dodeljena
za leto 2011, praviloma v proračunskem letu
2011, sredstva, dodeljena za leto 2012 praviloma v proračunskem letu 2012, sredstva,
dodeljena za leto 2013, praviloma v proračunskem letu 2013, sredstva, dodeljena za
leto 2014, pa praviloma v proračunskem
letu 2014.
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti
pa 31. 8. 2010.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2010 in zaključek 31. 8. 2011.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2012,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2011 in zaključek 31. 8. 2012.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2013,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2012 in zaključek 31. 8. 2013.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2014,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2013 in zaključek 15. 7. 2014.
Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene
stroške, ki bodo nastali v času od dne podpisa pogodbe do 31. 7. 2014.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
1. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
2. delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce),
3. delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
4. delo preko študentskega servisa,
5. založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
6. stroški oglaševalskih storitev,
7. stroški za izvedbo zaključne konference,
8. stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
9. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi) za strokovne delavce
v projektu,

10. kotizacija (za udeležbo projektnih
strokovnjakov na usposabljanjih oziroma
seminarjih po predhodni odobritvi s strani
ministrstva),
11. nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (po predhodni odobritvi s strani
ministrstva),
12. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
13. posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
14. amortizacija računalniške in druge
opreme, ki ni bila kupljena z javnimi sredstvi.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, 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.
V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu
11. člena (3) Uredbe 1081/2006/ES s strani
organa upravljanja v času izvajanja operacije, bo izbranim prijaviteljem dana možnost,
da se določeni zgoraj navedeni upravičeni
stroški predmetnega javnega razpisa obravnavajo v okviru posrednih stroškov v pavšalnem znesku brez dokazil, v skladu z navodili, ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem
primeru naknadno posredovalo izbranim
prijaviteljem.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko
ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo
zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
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
Evropske unije.
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
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kraju samem. Ministrstvo lahko v izjemnih
primerih opravi tudi nenajavljeno kontrolo na
kraju samem.
14. 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 1083/2006/ES.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenec se zavezuje
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih v času izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94/07 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št.
94/07, z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08, z dne
30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta
(ES), št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
predložitve prijav
Rok za oddajo prijav je 5. 8. 2009 do 12.
ure. Prijave z zahtevano vsebino morajo
v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava
na Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje
ključne kompetence učenje učenja v letih
od 2009 do 2014«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo najkasneje do 5. 8. 2009, do
12. ure, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju po pravnomočno
zaključenem postopku.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo predvidoma 11. 8.
2009 in ne bo javno.
Prijave bo odprla in ocenila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo in šport.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
20. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema sklepa o (ne)
izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana. V pritožbi mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena

merila za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji. O pritožbi odloči minister s sklepom v roku 15 dni.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni.
Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji,
izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
21. Dostop do razpisne dokumentacije in
kontaktna oseba
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo
in šport, http://www.mss.gov.si/ (področje
Strukturni skladi, podpodročje Javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30)
ali pišete na elektronski naslov vlasta.semrov@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel
sredstva za stroške projekta tudi iz drugih
virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-7/2009/4
Ob-4693/09
Na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta
2004 do 2009 (Uradni list RS, št. 134/03,
72/04, 4/06, 132/06, 99/08 in 30/09) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne
naloge v visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 64/04 in 52/07) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvojne
naloge v visokem šolstvu v letu 2009
A. Ime in sedež ministrstva: Republika
Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
B. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo bo v letu 2009 sofinanciralo
razvojne naloge v visokem šolstvu, ki so
pomembne za razvoj visokega šolstva:
1. Izvajanje rednega študija po študijskih
programih 2. stopnje na področju tolmačenja v letu 2009.
2. Izvajanje rednega študija po študijskih programih za pridobitev univerzitetne
izobrazbe na področju poljskega, češkega
in slovaškega jezika, sprejetih pred 11. 6.
2004 in prvič razpisanih v študijskem letu
2003/2004 ali pozneje.
3. Izvajanje praktičnega oziroma terenskega dela rednega študija po dodiplomskih
študijskih programih na področju kmetijstva,
gozdarstva in ribištva (ISCED področje 62),
športne vzgoje (ISCED področje 81) ali nežive narave (ISCED področje 44).
4. Izvajanje rednega študija po dodiplomskih študijskih programih na področju farmacije za reguliran poklic (direktiva EU).
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5. Povezovanje študijske dejavnosti
z gospodarstvom – organizacijska oziroma infrastrukturna dejavnost, namenjena
povezovanju študijske dejavnosti z gospodarstvom (delovanje organizacijskih enot
za prenos tehnološkega znanja, nastalega
npr. pri pripravi diplomskih, magistrskih in
doktorskih del).
6. Mednarodno sodelovanje – prijava
novih skupnih študijskih programov v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus
Mundus (Sklep št. 1298/2008/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 12.
2008).
C. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za sofinanciranje se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne
študijske programe in so vpisani v razvid
visokošolskih zavodov (v nadaljevanju: prijavitelj), in sicer:
a) za naloge iz točke B1, B2, B3, B4 in
B6 univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija,
in visokošolski zavodi s koncesijo za študijske programe, za katere imajo koncesijo,
b) za naloge iz B5 univerze.
1. Izvajanje rednega študija po študijskih
programih 2. stopnje na področju tolmačenja v letu 2009.
Za sredstva se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki izvajajo študijske programe
2. stopnje tolmačenja. Izbranim prijaviteljem pod točko B1 bo ministrstvo sofinanciralo razliko med načrtovanimi potrebnimi
sredstvi in že zagotovljenimi sredstvi za izvajanje študijskega programa v letu 2009.
Skupni znesek, ki ga v ta namen razpisuje
ministrstvo, je največ 60.000 EUR. Prijavitelj prikaže svoj del financiranja za izvajanje študijskega programa v obliki dodatno
namenjenih sredstev iz virov izven ministrstva (občine, EU, druga ministrstva, idr.) ali
s prerazporeditvami znotraj visokošolskega
zavoda oziroma univerze v skladu s svojimi
prioritetami. Prijavitelj za vsak prijavljeni študijski program poleg osnovnih podatkov navede njegovo študijsko področje po ISCED
klasifikaciji, študijsko leto, ko je bil študijski
program prvič razpisan, število vpisanih študentov v študijskem letu 2008/2009, število
razpisanih mest za študijsko leto 2009/2010,
vsakokrat posebej za redni in izredni študij,
kraj izvajanja, vsebinsko in finančno utemeljitev potrebnega dodatnega financiranja
(aktivne študijske oblike, sodobne metode
študijskega dela ter izboljšave in prilagoditve za študente s posebnimi potrebami ipd.)
in finančno oceno, iz katere so pri načrtovanih prihodkih razvidna potrebna sredstva, že
zagotovljena sredstva ministrstva, dodatno
namenjena sredstva po virih in sredstva, za
katera kandidira na razpisu, pri odhodkih
pa stroški študijskega programa. Ministrstvo
bo financiralo le tiste odhodke, ki so nujno
potrebni za izvajanje študijskih programov –
stroške dela in materialne stroške za izvedbo študijskih aktivnosti, medtem ko stroški
opreme in stroški investicijskega vzdrževanja ne sodijo med upravičene stroške.
2. Izvajanje rednega študija po študijskih programih za pridobitev univerzitetne
izobrazbe na področju poljskega, češkega
in slovaškega jezika, sprejetih pred 11. 6.
2004 in prvič razpisanih v študijskem letu
2003/2004 ali pozneje.
Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki izvajajo redni študij po študijskih programih za pridobitev univerzitetne
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izobrazbe na področju poljskega, češkega
in slovaškega jezika, sprejetih pred 11. 6.
2004 in prvič razpisanih v študijskem letu
2003/2004 ali pozneje. Izbranim prijaviteljem pod točko B2 ministrstvo sofinancira
razliko med načrtovanimi potrebnimi sredstvi in že zagotovljenimi sredstvi za izvajanje študijskega programa v letu 2009.
Skupni znesek, ki ga v ta namen razpiše
ministrstvo, je okvirno 400.000 EUR. Prijavitelj prikaže svoj del financiranja za izvajanje študijskega programa v obliki dodatno
namenjenih sredstev iz virov izven ministrstva (občine, EU, druga ministrstva, idr.) ali
s prerazporeditvami znotraj visokošolskega
zavoda oziroma univerze v skladu s svojimi
prioritetami. Prijavitelj za vsak prijavljeni študijski program poleg osnovnih podatkov navede njegovo študijsko področje po ISCED
klasifikaciji, študijsko leto, ko je bil študijski
program prvič razpisan, število vpisanih študentov v študijskem letu 2008/2009, število
razpisanih mest za študijsko leto 2009/2010,
vsakokrat posebej za redni in izredni študij,
kraj izvajanja, vsebinsko in finančno utemeljitev potrebnega dodatnega financiranja
(aktivne študijske oblike, sodobne metode
študijskega dela ter izboljšave in prilagoditve za študente s posebnimi potrebami ipd.)
in finančno oceno, iz katere so pri načrtovanih prihodkih razvidna potrebna sredstva, že
zagotovljena sredstva ministrstva, dodatno
namenjena sredstva po virih in sredstva, za
katera kandidira na razpisu, pri odhodkih pa
stroški študijskega programa. Ministrstvo bo
financiralo le tiste odhodke, ki so potrebni
za izvajanje študijskih programov – stroške
dela in materialne stroške za izvedbo študijskih aktivnosti, medtem ko stroški opreme in
stroški investicijskega vzdrževanja ne sodijo
med upravičene stroške.
3. Izvajanje praktičnega oziroma terenskega dela rednega študija po dodiplomskih
študijskih programih na področju kmetijstva,
gozdarstva in ribištva (ISCED področje 62),
športne vzgoje (ISCED področje 81) ali nežive narave (ISCED področje 44).
Izbranim prijaviteljem pod točko B3 ministrstvo sofinancira izvajanje praktičnega
oziroma terenskega dela, ki je sestavni del
dodiplomskega študijskega programa na
področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva,
športne vzgoje ali na področju nežive narave. Skupni znesek, ki ga v ta namen razpisuje ministrstvo, je okvirno 490.000 EUR,
in sicer največ 90.000 EUR na prijavitelja
za posamezno področje. Prijavitelj za vsak
prijavljeni študijski program poleg osnovnih
podatkov navede še število ur praktičnega
oziroma terenskega dela v posameznem
letniku (ločeno za obdobje december 2008
– september 2009 in oktober – november
2009), število vpisanih študentov v študijskem letu 2008/2009 po letnikih, število razpisanih mest za študijsko leto 2009/2010
skupaj s projekcijo števila vpisanih študentov za vse letnike za oktober in november
2009 (posebej za redne in izredne) in kraj
izvajanja študija ter kraj izvajanja praktičnega oziroma terenskega dela. Vloga mora
vsebovati vsebinsko in finančno utemeljitev
potrebnega dodatnega financiranja (aktivne študijske oblike, sodobne metode študijskega dela ter izboljšave in prilagoditve
za študente s posebnimi potrebami ipd.).
Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste odhodke, ki so potrebni za izvedbo praktičnega
oziroma terenskega dela – stroške dela in
materialne stroške za izvedbo študijskih ak-
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tivnosti. Medtem ko stroški opreme in stroški
investicijskega vzdrževanja ne sodijo med
upravičene stroške.
4. Izvajanje rednega študija po dodiplomskih študijskih programih na področju farmacije za reguliran poklic (direktiva EU).
Izbranim prijaviteljem pod točko B4 bo
ministrstvo sofinanciralo izvajanje praktičnega usposabljanja v desetem semestru
univerzitetnega študijskega programa Farmacija in sicer v najvišjem možnem znesku
300.000 EUR. Prijavitelj za študijski program poleg osnovnih podatkov navede še
število vpisanih študentov v študijskem letu
2008/2009, število razpisanih mest za študijsko leto 2009/2010, vsakokrat posebej
za redni in izredni študij. Vloga mora vsebovati tudi vsebinsko in finančno utemeljitev
potrebnega dodatnega financiranja (opis
poteka organizacije in izvedbe praktičnega
usposabljanja) ter finančno oceno sredstev,
s katero prijavitelj kandidira na razpisu. Ministrstvo bo financiralo le tiste stroške, ki
so dodatno potrebni za izvedbo študijskega
programa zaradi izvedbe praktičnega usposabljanja v desetem semestru študijskega
programa – stroške dela in materialne stroške. Stroški opreme in stroški investicijskega vzdrževanja niso upravičen strošek.
5. Povezovanje študijske dejavnosti
z gospodarstvom – organizacijska oziroma infrastrukturna dejavnost, namenjena
povezovanju študijske dejavnosti z gospodarstvom (delovanje organizacijskih enot
za prenos tehnološkega znanja, nastalega
npr. pri pripravi diplomskih, magistrskih in
doktorskih del).
Izbranim prijaviteljem pod točko B5 bo
ministrstvo sofinanciralo delovanje organizacijskih enot za prenos tehnologije v letu
2009, in sicer do 23.000 EUR na prijavitelja.
Poslanstvo teh enot je povezovanje študijske dejavnosti z gospodarstvom, in sicer
s ciljem trženja tehnološkega znanja univerze (izvajanje potrebnih postopkov za zaščito
intelektualne lastnine ter trženje tehnologij
in storitev). Prijavitelj navede naslov organizacijske enote, datum začetka delovanje
enote, število zaposlenih ter vsebinsko in
finančno utemeljitev potrebnega financiranja (natančen opis načrtovanih aktivnosti
s kazalci za leto 2009) ter finančno oceno, iz
katere so pri načrtovanih prihodkih razvidna
potrebna sredstva, že zagotovljena sredstva
po virih ter sredstva, za katere prijavitelj
kandidira na razpisu. Prijavitelj lahko prijavi
le eno organizacijsko enoto. Ministrstvo sofinancira stroške dela in materialne stroške.
Stroški za opremo in investicijsko vzdrževanje ne sodijo med upravičene stroške.
Prav tako med upravičene stroške ne sodijo
stroški varovanja intelektualne lastnine (npr.
vzdrževanje patentov, stroški nagrad izumiteljem in potovanja v ta namen).
6. Mednarodno sodelovanje – prijava
novih skupnih študijskih programov v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus
Mundus (Sklep št. 1298/2008/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 12.
2008).
Izbranim prijaviteljem pod točko B6 bo
ministrstvo sofinanciralo pripravo skupnega
študijskega programa za prijavo na razpis
programa Evropskih skupnosti Erasmus
Mundus za študijsko leto 2010/2011 (več
informacij: www.cmepius.si). Prednostna
področja so: naravoslovje (ISCED področje
42, 44, 46 in 48), tehniške vede (ISCED področje 52), storitve (ISCED področje 81) ter

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

regulirani poklici (EU direktive). Skupni znesek, ki ga v ta namen razpisuje ministrstvo
je okvirno 33.000 EUR. Ministrstvo bo prijavitelju sofinanciralo enkraten obisk v tujini
pri nosilki – predlagateljici ali koordinatorici
skupnega študijskega programa iz države
članice EU. Sofinancirajo se dejanski potni
stroški, stroški za obisk in stroški bivanja za
največ 2 osebi na obisk, in sicer v znesku
največ do 3.000 EUR.
D. Izbira prejemnikov sredstev: postopek
za izbiro prejemnikov sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen
za visoko šolstvo (v nadaljevanju: komisija).
Komisija ugotavlja popolnost vlog, izpolnjevanje pogojev iz točke C, po merilih iz točke
E oceni vloge in pripravi predlog prejemnikov sredstev. Med strokovnim pregledom in
ocenjevanjem prijav lahko komisija od prijavitelja zahteva dopolnitev vloge in dokazila
o navedbah iz prijave.
E. Merila za izbiro prejemnikov sredstev,
ki izpolnjujejo pogoje
Če sredstva ne zadoščajo za poravnavo
stroškov za vse prijavitelje, ki izpolnjujejo
pogoje iz točke C3, se za študijske programe iz točke B3 pri izbiri upoštevajo navedena merila:
Merilo
Način študija
Delež sofinanciranja
Regionalno merilo

Sodobnost in
izboljšave

Visokošolski strokovni
Univerzitetni
Delež sofinanciranja iz sredstev izven
proračuna Republike Slovenije
– Študijski program se izvaja v eni od
naslednjih statističnih regij:
– Obalno-kraška, Jugovzhodna Slovenija
Pomurska, Podravska, Notranjsko-kraška,
Spodnje-posavska, Zasavska, Koroška,
Savinjska, Goriška, Gorenjska
– Osrednja Slovenija
Študijski program vsebuje aktivne študijske
oblike, sodobne metode študijskega dela,
izboljšave in prilagoditve za študente
s posebnimi potrebami, ipd.

Področje študija

Vloga predlagatelja
(članice) v predlogu
Število sodelujočih
institucij in držav
Regionalno merilo

Naravoslovje, tehnika
Regulirani poklici, storitve
Novo ali interdisciplinarno študijsko
področje v Sloveniji
Koordinator
Partner
Nad 4
Od 3 do 4
Študijski program obravnava in je
prednostno namenjen:
– Evro-sredozemski regiji
– Regiji Zahodnega Balkana
– Državam Vzhodnega partnerstva

Na podlagi števila in kakovosti prispelih
vlog komisija določi minimalno število točk,
ki jih mora dobiti vloga, da bo izbrana za
sofinanciranje. Če bodo zaprošena sredstva
za izbrane vloge presegla predvidena sred-
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stva, bo komisija ministru predlagala znesek
dejanskih sredstev za to točko razpisa oziroma linearno znižanje sredstev izbranim
prijaviteljem.
F. Okvirna sredstva
Okvirna vsota je 1.375.000 EUR. Sredstva bodo praviloma razdeljena med točke
B1, B2, B3, B4, B5 in B6 v zneskih, prikazanih v tabeli:

B1
B2
B3
B4
B5
B6

Predviden znesek
(EUR)
60.000,00
400.000,00
490.000,00
300.000,00
92.000,00
33.000,00

SKUPAJ

1.375.000,00

Točka iz razpisa

Število
točk
30
20
do 20
30

20
10

do 20

Če sredstva ne zadoščajo za poravnavo
stroškov za vse prijavitelje, ki izpolnjujejo
pogoje iz točke C6, se za študijske programe iz točke B6 pri izbiri upoštevajo navedena merila:
Merilo
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Število
točk
30
20
10
30
15
20
10
20
15
10

Dejanski znesek sredstev ob upoštevanju števila prijav in njihove kakovosti določi
minister na predlog komisije. Na predlog komisije se lahko v primeru, če za posamezno
točko javnega razpisa ni dovolj kakovostnih
prijav, sredstva prerazporedijo na točki B3 in
B6 ali pa se ne razdelijo.
G. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: za razvojne naloge, ki bodo izvedene v letu 2009, se lahko
uveljavljajo stroški, ki se plačajo od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009. Sredstva morajo biti
porabljena v letu 2009.
H. Vsebina in priprava vloge
Prijava se vloži za vsako od razvojnih
nalog posebej na prijavnem obrazcu:
– št. B 1-RN-09 za naloge iz točke B 1
– št. B 2-RN-09 za naloge iz točke B 2
– št. B 3-RN-09 za naloge iz točke B 3
– št. B 4-RN-09 za naloge iz točke B 4
– št. B 5-RN-09 za naloge iz točke B 5
– št. B 6-RN-09 za naloge iz točke B 6.
Podpisati ga mora odgovorna oseba prijavitelja.
I. Rok za oddajo vlog in način oddaje
vlog
Prijavitelj pošlje popolno vlogo za vsako
razvojno nalogo posebej v zaprti ovojnici
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Če prijavitelj pod posamezno točko prijavlja več študijskih programov, pošlje vse prijave pod posamezno točko v eni
ovojnici.
Za pravočasno prispele se štejejo vloge,
ki prispejo na sedež Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, Ljubljana, v Glavno pisarno, do vključno
10. 7. 2009, do 12. ure.
Na ovojnici mora biti napisano: »Ne odpiraj – prijava za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2009«
z navedbo ustrezne točke ter polno ime in
naslov prijavitelja.
J. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 13. 7. 2009, ob 9. uri, na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog
je javno. Odpirajo se samo v roku prejete,
pravilno izpolnjene in označene vloge.
K. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60
dneh po odpiranju vlog.
L. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainte-
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resirani dobijo na spletni strani ministrstva
www.mvzt.gov.si v rubriki Javni razpisi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/478-46-22.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 352-857/2009/4
Ob-4574/09
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije na podlagi 8. člena Stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Stanovanjski pravilnik), ki je bil sprejet s sklepom
Vlade Republike Slovenije št. 360-00/2001-2
dne 16. 6. 2004, objavlja
razpis
za dodelitev službenih stanovanj
v najem
I. Predmet razpisa:
a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana:
– Gorkičeva 18, stanovanje št. 29 (delno
opremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,16 m2,
– Gregorčičeva 11a, stanovanje št.
25 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti
42,32 m2,
– Igriška 6, stanovanje št. 6 (opremljeno)
– garsonjera, velikosti 19,44 m2,
– Igriška 6, stanovanje št. 3 (opremljeno)
– garsonjera, velikosti 25,89 m2,
– Igriška 6, stanovanje št. 8 (opremljeno)
– garsonjera, velikosti 19,44 m2,
– Pokopališka 6, stanovanje št. 18
(delno opremljeno) – garsonjera, velikosti
23,15 m2,
– Prijateljeva 30, stanovanje št. 29 (delno
opremljeno) – 1-sobno, velikosti 31,63 m2,
– Rusjanov trg 10, stanovanje št. 26 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,37 m2,
– Trebinjska 13, stanovanje št. 21 (neopremljeno) – 2,5-sobno, velikosti 56,96 m2,
– Vrtača 5, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 53,33 m2;
b) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Brežice:
– Bizeljska 18, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 60,28 m2,
– Cankarjeva 15, stanovanje št. 6 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 45,96 m2,
– Kettejeva 3, stanovanje št. 8 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 51,76 m2;
c) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Celje:
– Škapinova 8, stanovanje št. 149 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 60,03 m2;
č) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Dobrovo v Goriških Brdih:
– Bevkova 2, stanovanje št. 0 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 27,89 m2;
d) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Dravograd:
– Mariborska cesta 39, stanovanje
št. 3 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti
54,75 m2,
– Meža 4, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 96,14 m2;
e) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Gornja Radgona:
– Mladinska 16, stanovanje št. 1 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 33,91 m2;
f) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Ilirska Bistrica:
– Gubčeva 1, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 82,02 m2,
– Gubčeva 1, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 80,00 m2;
g) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Jesenice:
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– Cesta Cirila Tavčarja 10, stanovanje
št. 35 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti
55,96 m2;
h) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kočevje:
– Kidričeva 7, stanovanje št. 21 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 55,01 m2;
i) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Koper:
– Vodopivčeva 3, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 29,10 m2;
j) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kozina:
– Rodiška 7, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 2,5-sobno, velikosti 57,52 m2;
k) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Maribor:
– Aškerčeva 28, stanovanje št. 8 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 62,90 m2,
– Borštnikova 75, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 70,19 m2,
– Borštnikova 106, stanovanje št. 7 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 52,88 m2,
– Regentova 6, stanovanje št. 26 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 22,09 m2;
l) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Mirna na Dolenjskem:
– Glavna cesta 52, stanovanje št. 10 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 49,01 m2,
– Roje 3, stanovanje št. 8 (neopremljeno)
– 2,5-sobno, velikosti 67,79 m2,
– Roje 5, stanovanje št. 9 (neopremljeno)
– garsonjera, velikosti 20,46 m2,
– Roje 4, stanovanje št. 9 (neopremljeno)
– garsonjera, velikosti 21,14 m2,
– Roje 1, stanovanje št. 6 (neopremljeno)
– 1-sobno, velikosti 34,90 m2;
m) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Murska Sobota:
– Lendavska 19b, stanovanje št. 35 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 76,35 m2,
– Slomškova 68, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 28,81 m2,
– Stara ulica 18, stanovanje št. 10 (neopremljeno) – garsonjera, velikosti 22,27 m2;
n) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Piran:
– Rozmanova 24a, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 45,34 m2;
o) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Radeče:
– Pot na brod 12, stanovanje št. 6 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 90,97 m2;
p) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Šentrupert:
– Slovenska vas 17, stanovanje št. 5 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti 79,55 m2;
r) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Sežana:
– Partizanska cesta 68, stanovanje št.
404 (neopremljeno) – 2,5-sobno, velikosti
68,22 m2,
– Ul. I. tankovske brigade 1, stanovanje
št. 42 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti
70,90 m2;
s) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Tolmin:
– Gregorčičeva 14, stanovanje št. 2 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 60,56 m2;
š) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Trbovlje:
– Ul. Sallaumines 10a, stanovanje št.
13 (neopremljeno) – 3-sobno, velikosti
69,20 m2;
t) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Velenje:
– Goriška cesta 49, stanovanje št. 11 (neopremljeno) – 1-sobno, velikosti 30,55 m2;

u) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Vipava:
– Ul. Gradnikove brigade 12, stanovanje št. 3 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti
47,89 m2,
– Ul. Gradnikove brigade 12, stanovanje št. 4 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti
61,90 m2;
v) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Žalec:
– Ul. F. Pohlina 1, stanovanje št. 15 (neopremljeno) – 2-sobno, velikosti 44,63 m2.
Vsa stanovanja bodo vseljiva sukcesivno
predvidoma do konca leta 2009 oziroma po
končani gradbeni obnovi.
II. Razpisni pogoji:
a) Upravičenci do prijave na razpis
Upravičenci do prijave na razpisu so po
določbi 1. člena Stanovanjskega pravilnika
delavci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih, vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Policije kot organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve in delavcev,
ki so pripadniki stalne sestave Slovenske
vojske oziroma opravljajo vojaško službo pri
Ministrstvu za obrambo.
Uslužbenec ima pravico kandidirati na
razpisu, če ni sam ali njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner lastnik oziroma
solastnik stanovanjske nepremičnine v oddaljenosti do 60 km po najkrajši javni cesti
od kraja zaposlitve do kraja bivališča. Posamezni prosilec lahko kandidira samo za
stanovanje v enem kraju.
Prosilci, ki so upravičeni do prijave na
razpis, morajo glede na svoj stanovanjski
status priložiti naslednje listine:
1. vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer);
2. izpolnjen obrazec (obrazec);
3. dokazila (najemna pogodba oziroma
drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja, kopija pogodbe o sklenjenem stanovanjskem varčevanju);
4. izjavo uslužbenca, da bo v enem letu
po zaključku stanovanjskega varčevanja izpraznil stanovanje (v primeru, da stanovanjsko varčuje);
5. v primeru skupne vloge dveh prosilcev,
ki živita v dalj časa trajajoči zunajzakonski
skupnosti, potrdilo o gospodinjski skupnosti,
ki ni starejše kot mesec dni od objave razpisa in ga izda upravna enota.
Zahtevan obrazec je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, pod
vsebino: za javne uslužbence, uslužbenski
dogodki, službena stanovanja, na spletnem
naslovu:
http://www.mju.gov.si/si/dogodki/za_javne_usluzbence/za_javne_usluzbence/.
b) Oddaja vloge
Vlogo za dodelitev stanovanja odda
uslužbenec skupaj z ostalimi zahtevanimi
listinami po pogojih razpisa pri organu, pri
katerem je zaposlen, v roku 45 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do vključno 3. avgusta 2009. Vloge
z izpolnjenimi obrazci in dokazili so državni
organi dolžni pregledati in samo popolno
opremljene vloge točkovati v skladu s stanovanjskim pravilnikom. Po točkovanju vlog
organi razvrstijo prosilce po krajih, v katerih
so razpisana službena stanovanja in po številu zbranih točk.
V primeru skupne vloge dveh prosilcev,
prosilca v vlogi navedeta, da vlogo oddajata
skupaj in na obrazcu določita, kdo je nosilec
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razmerja. Prijavo na razpis oddata ločeno
pri organu, v katerem sta zaposlena. Dodeljene točke obeh prosilcev sešteje strokovna
služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije.
c) Naloge državnih organov
Državni organi morajo izdelani prednostni red skupaj s prilogami poslati na naslov
Ministrstva za javno upravo v nadaljnjih 7
dneh, to je do vključno 10. avgusta 2009.
Vloge, ki jih strokovna služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije
na Ministrstvu za javno upravo ne prejme
v predpisanem roku, Stanovanjska komisija
ne bo obravnavala ne glede na to, da bodo
posamezni prosilci vlogo pri organu, kjer so
zaposleni, oddali pravočasno.
V prednostni vrstni red so državni organi
dolžni vključiti tudi prosilce organov v njihovi
sestavi, razen v primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi in v primeru
upravnih enot.
V primeru organov v sestavi z več kot
800 zaposlenimi, organi prednostni red pripravijo ločeno, dodelitev kadrovskih točk pa
se opravi po postopku tretjega odstavka 12.
člena stanovanjskega pravilnika.
Prednostni redi za upravne enote se pripravijo ločeno v okviru pristojnega ministrstva, z upoštevanjem četrtega odstavka 12.
člena Stanovanjskega pravilnika.
III. Splošne določbe
Državni organi sami odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih
evidenc.
Pri odločanju o velikosti dodeljenih
službenih stanovanj, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije upošteva
podatek o številu družinskih članov. Kolikor
glede na število družinskih članov ni možno oddati v najem službenega stanovanja
primerne velikosti, Stanovanjska komisija
dodeli v najem stanovanje, ki je na razpolago.
Če več prosilcev dosega enako število
točk, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije dodeli stanovanje tistemu,
ki dosega večje število kadrovskih točk.
V primeru enakega števila kadrovskih točk
se stanovanje dodeli prosilcu, ki ima večje število točk za delovno dobo. V primeru
enakega števila kadrovskih točk in točk za
delovno dobo, o vrstnem redu odloča žreb,
ki ga določi strokovna služba Stanovanjske
komisije Vlade Republike Slovenije.
V primeru dvoma pri dokazovanju oddaljenosti, se podatki o razdaljah med kraji
ugotavljajo na podlagi uradnih evidenc Ministrstva za promet.
V primeru dvoma pri dokazovanju stanovanjskega statusa, lahko strokovna služba
prosilca dodatno pozove za predložitev potrdila o stalnem oziroma začasnem bivališču,
ki ne sme biti starejše kot mesec dni.
Prednostni red velja 6 mesecev od sprejetja na seji Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije. V primeru, da se prosilec odpove najemu že dodeljenega stanovanja, oziroma, da je v tem roku na razpolago
dodatno stanovanje, se takšno stanovanje
ponudi v najem naslednjemu prosilcu na
prednostnem redu, ki dosega zadostno število točk.
O rezultatih razpisa bodo obveščeni vsi
državni organi, katerih prosilci so se prijavili na razpis. Državni organi so dolžni
vse prosilce v okviru svojega organa obvestiti o rezultatih razpisa. Prosilci, ki jim
bodo službena stanovanja dodeljena, bodo
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osebno prejeli sklep o dodelitvi. Prednostni
vrstni red bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Stanovanjska komisija
Vlade Republike Slovenije
Št. 14/09
Ob-4561/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO in 109/08), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Rebalansa proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
26/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08
– ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v obdobju
2004–2009 z dne 12. 5. 2005, Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega
Finančnega mehanizma z dne 20. 4. 2005,
pooblastila Vlade RS z dne 15. 1. 2009 za
izvajanje nalog Vmesnega organa za Tehnično strokovni sklad in Sklad za sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi
institucijami Finančnega mehanizma EGP
in Norveškega finančnega mehanizma za
obdobje 2004–2009 in pogodbe o izvajanju
nalog vmesnega organa za izvedbo projekta
»Slovenski štipendijski sklad« SI0034, sklenjeni med Službo Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropske zadeve (v nadaljevanju: SVREZ) in Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: CMEPIUS) z dne 5. 6. 2009, v okviru
Programa Finančnega mehanizma EGP in
Norveškega finančnega mehanizma, Tehnično strokovnega sklada ter Sklada za sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnim institucijami CMEPIUS, Ob železnici
16, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov projektov
za dotacije za mobilnost v letih 2009–
2010 v okviru Finančnega mehanizma
EGP in Norveškega finančnega
mehanizma
1. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
in namen)
Namen javnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju
visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom
s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter
mednarodno mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja.
Predmet javnega razpisa je financiranje
naslednjih oblik mobilnosti na področju visokega šolstva in raziskovanja:
Ukrepi
Akcije
a) Individualna 1. mobilnost študentov za študij
mobilnost
2. mobilnost študentov za usposabljanje (praksa)
3. mobilnost osebja za poučevanje
4. mobilnost osebja za usposabljanje
5. mobilnost osebja za raziskovanje
6. pripravljalni obiski
b) Študijski
1. gostovanje skupin iz Slovenije v upravičenih
obiski
tujih državah
2. gostovanje skupin iz upravičenih tujih držav
v Sloveniji
c) Izmenjava strokovnjakov

Trajanje
1–12 mesecev
2 tedna–5 mesecev
1–4 tednov
1–4 tednov
1–6 mesecev
2–5 dni
3–5 dni

3 dni–2 tedna
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Lestvica 1: Maksimalne pavšalne vrednosti za stroške bivanja za akcije ukrepa
Individualna mobilnost za povračilo stroškov
bivanja za:
– akcije ukrepa Individualna mobilnost:
– mobilnost osebja za poučevanje,
– mobilnost osebja za usposabljanje,
– pripravljalni obiski ter
– ukrepa Študijski obiski in Izmenjava
strokovnjakov.

Posamezni projekt ne more trajati dlje
kot 12 mesecev.
Opisi posameznih ukrepov in akcij so
podani v Prilogi 1, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljena na spletni strani
http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx.
2. Rok izvedbe projektov
Za projekte, izbrane po tem razpisu, obdobje upravičenih stroškov izvajanja projekta prične teči z dnem podpisa sklepa o dodelitvi dotacije in se konča najkasneje do
31. 12. 2010.
Izjemoma se že odobrenim projektom iz
naslova ukrepa Individualna mobilnost lahko
podaljša rok izvedbe in s tem obdobje upravičenosti stroškov do 31. 1. 2011.
3. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis za pridobitev sredstev
v okviru posameznih ukrepov in akcij lahko
kandidirajo:
– visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov za vse ukrepe in akcije razen
akcije Individualna mobilnosti – mobilnost
osebja za raziskovanje, na katero se lahko
prijavijo samo, če izpolnjujejo pogoj, ki je
naveden v naslednji alineji;
– raziskovalna organizacija vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije za ukrep Študijski obiski in akcijo Individualna mobilnost
– mobilnost osebja za raziskovanje ter
– Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo za ukrepa Študijski obiski in Izmenjava
strokovnjakov.
4. Upravičeni stroški
Stroški projekta so upravičeni le pod pogoji, da:
– nastanejo znotraj roka izvedbe projekta
(obdobje upravičenosti stroškov),
– so v skladu s cilji projekta, navedenimi
v prijavnem obrazcu in so potrebni za njegovo izvedbo.
Delež sofinanciranja projektov se razlikuje med ukrepi, in sicer:
– 100% upravičenih stroškov bo sofinanciranih pri izbranih projektih za ukrep
Individualna mobilnost,
– 90% upravičenih stroškov bo sofinanciranih pri izbranih projektih za ukrepa
Študijski obiski in Izmenjava strokovnjakov.
Izbrani prijavitelji bo moral zagotoviti 10%
lastnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so potni stroški, stroški bivanja in stroški organizacije študijskih
obiskov, kot so obrazloženi v nadaljevanju:
4.1. Potni stroški
Potni stroški za enkratno povratno potovanje vključujejo vse stroške in vsa prevozna sredstva od kraja odhoda do kraja
prihoda. Povrnjeni bodo dejanski stroški do
največjega zneska v EUR:
Poti iz Slovenije
v državo ali iz države
v Slovenijo
Vrednost v EUR

Trajanje
mobilnosti*
1 dan
2 dni
3 dni
4 dni
5 dni
6 dni
7 dni oziroma
1 teden
2 tedna
Dodatna
vsota za vsak
dodatni teden

Islandija

Lihtenštajn

Slovenija

160
320
480
640
800
960

130
260
390
520
650
780

140
280
420
560
700
840

108
216
324
432
540
648

1120

910

980

756

1529

1242

1338

1032

271

224

234

168

* Opomba: 1 dan vključuje tudi nočitev, drugače se upošteva
samo polovica zneska.
Lestvica 2: Maksimalne pavšalne vrednosti za stroške bivanja za akcije ukrepa
Individualna mobilnost:
– mobilnost študentov za študij,
– mobilnost študentov za usposabljanje in
– mobilnost osebja za raziskovanje.
Trajanje
mobilnosti
1 mesec

Norveška

Islandija

Lihtenštajn

500

800

250

4.2. Stroški bivanja
Prispevek za stroške bivanja je pavšalni znesek, izračunan na podlagi dnevnih,
tedenskih oziroma mesečnih nadomestil.
Stroški bivanja pokrivajo namestitev, prehrano, lokalni prevoz, stroške telekomunikacij
(med drugim faks in internet), zavarovanje
in druge drobne stroške.

Norveška

Norveška Islandija
960

800

Lihtenštajn

Slovenija

800

600

Za individualne mobilnosti študentov
(študij in usposabljanje), že odobrene na
razpisu programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, se znesek dotacije po
tem razpisu zmanjša za dotacijo, že prejeto
iz programa Vseživljenjsko učenje.
4.3. Stroški organizacije pri ukrepu Študijski obiski
Povrnejo se dejanski stroški organizacije
študijskega obiska do maksimalne vrednosti
1.000 EUR na študijski obisk (tisk, fotokopiranje, najem prostorov za srečanje, najem
opreme, prevajanje, tolmačenje itd. – stroški
plač niso upravičen strošek).
5. Vsebina in priprava vloge
Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar
za različne projekte. Ob prijavi je potrebno
oddati 1 original in 1 kopijo vloge v tiskani
obliki. Izjema so pripravljalni obiski, kjer se
odda samo 1 original v tiskani obliki.
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena in oddana na pravilnem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in sicer
za oddajo vloge za:
– ukrep Individualna mobilnost, akcije:
– Mobilnost študentov: prijavni obrazec
št. OBR_EEA_IM-studenti;
– Mobilnost osebja za poučevanje in
usposabljanje: prijavni obrazec št. OBR_
EEA_IM-osebje;
– Mobilnost osebja za raziskovanje: prijavni obrazec št. OBR_EEA_IM-osebje-R;
– Pripravljalni obiski: prijavni obrazec
št. OBR_EEA_IM-PV;
– ukrep Študijski obiski: prijavni obrazec
št. OBR_EEA_ŠO;
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– ukrep Izmenjava strokovnjakov: prijavni obrazec št. OBR_EEA_IS.
Prijavni obrazci so del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx.
S podpisom prijavnega obrazca prijavitelj
izjavlja, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe o dotaciji, ki je del razpisne dokumentacije.
6. Merila za ocenjevanje vlog: vloge bo po
izteku roka za njihovo oddajo odprla komisija.
Vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo
vse formalne pogoje v skladu z določbami
razpisa, bodo uvrščene v nadaljnje ocenjevanje v katerem se bodo upoštevala izločitvena
merila in merila za ocenjevanje projektov.
Najvišje število točk, ki jih lahko prejme posamezni projekt je 100 točk. Glede na razpoložljiva sredstva bodo izbrani projekti, ki bodo
zbrali večje število točk.
6.1. Izločitvena merila
– Prijavitelji na ta javni razpis ne morejo
prijaviti aktivnosti, 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. Izjema je za
akciji mobilnost študentov v okviru ukrepa
Individualna mobilnost, kjer je mogoče dopolnjevati sredstva, pridobljena na razpisu
programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje.
– Trajanje projekta je daljše od roka za
zaključek projekta, določenega z razpisom
(31. 12. 2010).
– Projekt je zaprosil za sredstva, ki so
večja od razpisane vrednosti.
Če je projekt ustrezen glede na izločitvena merila, bo ocenjevan tudi po merilih za
ocenjevanje projektov.
6.2. Merila za ocenjevanje projektov
Zap.
Kriteriji
št.
1

Vsebina vloge se mora ujemati s predmetom in namenom tega razpisa ter ciljem akcije. (Projekti, ki bodo tu
ocenjeni z manj kot 5 točkami, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora!)
2
Kakovost ciljev, metodologija in delovni program:*
Prijavitelj jasno poveže aktivnosti in strategijo svoje institucije ter namen in vsebino projekta s pomembno temo
s področja svojega delovanja za katero izkaže potrebo.
Cilji projekta so jasni, izvedljivi ter skladni s cilji in opisom akcije navedenimi v Prilogi 1 razpisa. Program za
mobilnost je zastavljen realno in ima izvedljive rezultate.
V primeru Individualne mobilnosti za študente je dano zagotovilo, da bo visokošolski zavod zagotovil
priznavanje v tujini opravljenih obveznosti s kreditnimi točkami (ECTS).
3
Predviden učinek in ustreznost projekta:*
Predvideni rezultati projekta so relevantni in imajo dokazljiv potencial za doseganje pozitivnega vpliva na
kakovost storitev prijavitelja na področju njegovega delovanja. Sprejeti so ukrepi, ki zagotavljajo, da je učinek
mogoče doseči.
4
Razširjanje in izkoriščanje rezultatov
Načrtovane dejavnosti razširjanja in izkoriščanja rezultatov so dobro opredeljene in zagotavljajo optimalno
uporabo rezultatov v sodelujočih ustanovah in tudi v širši okolici.
5
Trajnostno sodelovanje s sodelujočimi institucijami iz upravičenih držav
Projekt je zastavljen tako, da predvideva trajnostno sodelovanje s sodelujočimi tujimi institucijami iz upravičenih
držav.
V primeru pripravljalnih obiskov namen pripravljalnega obiska vključuje podpis novega sporazuma
o medinstitucionalnem sodelovanju na področju mobilnosti študentov in učiteljev oziroma pripravo prijave
novega projekta na mednarodne razpise, kot so program Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, 7. okvirni
program, Erasmus Mundus in iniciativa Marie Curie.
6
Projekt poudarja enakopravno zastopanje spolov.
Skupaj

Največje
število možnih
točk
10
40
20
20

20

10

15

5
100

* Pri vlogah za akcije mobilnost študentov in osebja ukrepa Individualna mobilnost se visokošolskim zavodom, ki imajo veljavno ustrezno
Erasmus univerzitetno listino (EUL), dodeli največje število možnih točk pod 1. in 2. kriterijem. Ustrezna EUL pomeni:
– z razširjeno EUL lahko kandidirajo za vse individualne mobilnosti,
– s standardno EUL lahko kandidirajo za vse individualne mobilnosti razen za mobilnost študentov za usposabljanje,
– z EUL za prakso lahko kandidirajo samo za mobilnost študentov za usposabljanje.
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7. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 31. 8.
2009. Vloge morajo biti oddane v tiskani
obliki. Naslov za pošiljanje vlog v tiskani
obliki je: CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000
Ljubljana.
Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici, na kateri je napisano: »Ne odpiraj –
vloga na Javni razpis za zbiranje predlogov
projektov za dotacije za mobilnost v letih
2009–2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma«.
Osebna oddaja vloge je mogoča v tajništvu CMEPIUS-a do 15. ure 31. 8. 2009.
Za pravočasno oddano se šteje vloga za
dotacijo, ki je bila oddana priporočeno na
pošti do 23.59 ure, dne 31. 8. 2009 oziroma do 15. ure, dne 31. 8. 2009 v primerih
osebne oddaje.
8. Skupna višina razpisanih sredstev
Okvirna vsota sredstev za razpis je
1.327.907 EUR z razdelitvijo v obdobju
2009–2010. Okvirna razdelitev sredstev
med ukrepi je:
– 70% za Individualne mobilnosti,
– 15% za Študijske obiske,
– 15% za Izmenjave strokovnjakov.
Če ne pride do podpisa sporazuma o donaciji med SVREZ-om in donatorji oziroma
je le-ta preklican do razpisnega roka, se na
razpisu ne odobri nobena vloga.
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 3. 9. 2009 ob 9. uri
v sejni sobi na CMEPIUS-u. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne
nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni
po končanem odpiranju vlog pozvala vlagatelje vlog, da jih dopolnijo v 8 dneh od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge,
ki jih predlagatelji v roku ne bodo dopolnili,
bodo zavržene.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60 dneh po odpiranju vlog. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani
CMEPIUS-a: www.cmepius.si.
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 vloži pritožbo, in sicer na naslov: CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni
razpis za zbiranje predlogov za dotacijo za
mobilnost v letih 2009-2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma – Pritožba«. Pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji.
11. Razpisna dokumentacija: besedilo
razpisa je z dnem objave razpisa v Uradnem
listu RS na voljo na spletnem naslovu CMEPIUS-a www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx
skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo
(navodila, prijavni obrazci in vzorec pogodbe). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi
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na CMEPIUS-u pri Heleni Konda od dneva
objave do izteka prijavnega roka.
12. Dodatne informacije in obveščanje:
dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na CMEPIUS-u pri Heleni Konda,
tel. 01/586-42-48, elektronski naslov: eeagrants@cmepius.si. Na spletni strani CMEPIUS-a www.cmepius.si bodo objavljena
vsa druga pomembna obvestila.
CMEPIUS
Št. 410-202/2009
Ob-4542/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 124/08 z dne
30. 12. 2008) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »Mala južna 2009«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Mala
južna 2009« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 1.500,00 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med
15. 8. 2009 in 31. 8. 2009.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na
razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Mala južna 2009«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki
bodo prispele do petka, dne 3. 7. 2009, do 9.
ure, po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali bodo vložene neposredno v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo v petek, dne 3. 7. 2009,
ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni
od odpiranja ponudb.
Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavržejo.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 478-165/2009-43/06
Ob-4546/09
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), na podlagi
18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj

(Uradni list RS, št. 33/07) sklepov župana
sprejetih na podlagi posamičnih programov
razpolaganja s premoženjem z dne 8. 6.
2009 in 9. 6. 2009, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1) Nepremičnina – pritličje in prvo nadstropje poslovnega objekta, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/1, parkirišče
v izmeri 257 m2 in parcelna številka 280/8,
zelenica v izmeri 76 m2, obe vpisani v vložek
številka 1190, k.o. Kranj ter parcelna številka 280/12, dvorišče v izmeri 24 m2, vpisano
v vložek številka 2348, k.o. Kranj, na naslovu Slovenski trg 1 v Kranju, za izklicno ceno
501.099,12 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami).
2) Nepremičnina – poslovni prostor v pritličju poslovnega-stanovanjskega objekta, ki
stoji na zemljišču parc. št. 280/11, 280/3
in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri
171,28 m2, za izklicno ceno 137.613,50
EUR (brez vključenega davka na promet
z nepremičninami).
Poslovni prostor bo predvidoma prazen
z dnem 30. 8. 2009.
3) Nepremičnina – poslovni prostor v pritličju poslovnega-stanovanjskega objekta, ki
stoji na zemljišču parc. št. 280/11, 280/3
in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri
73,45 m2, za izklicno ceno 65.875,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
4) Nepremičnina – poslovni prostor
v 1. nadstropju poslovnega-stanovanjskega
objekta, ki stoji na zemljišču parc. št. 280/11,
280/3 in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu
Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri
146,11 m2, za izklicno ceno 119.899,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
5) Nepremičnina – poslovni prostor
v 1. nadstropju poslovnega-stanovanjskega
objekta, ki stoji na zemljišču parc. št. 280/11,
280/3 in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu
Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri 153,92 m2, za izklicno ceno 125.416,50
EUR (brez vključenega davka na promet
z nepremičninami).
Poslovni prostor je prazen.
6) Nepremičnina – poslovni prostor v pritličju poslovnega-stanovanjskega objekta, ki
stoji na zemljišču parc. št. 280/11, 280/3
in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri
86,40 m2, za izklicno ceno 66.515,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Poslovni prostor bo predvidoma prazen
z dnem 30. 8. 2009.
7) Nepremičnina – poslovni prostor
v objektu na naslovu Koroška cesta 29
v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 321, k.o. Kranj, v skupni izmeri 152,69 m2, za izklicno ceno 106.390,00
EUR (brez vključenega davka na promet
z nepremičninami).
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Predkupno pravico imajo ostali etažni
lastniki v objektu na naslovu Koroška cesta
29 v Kranju.
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8) Nepremičnina – stanovanje, št. 29, na
podstrehi objekta na naslovu Gradnikova
ulica 2, v Kranju, za izklicno ceno 29.749,00
EUR (brez vključenega davka na promet
z nepremičninami).
Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
9) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 207/2, v približni izmeri 520 m2,
v deležu 520/2840, del zemljišča parc. št.
208/2 v približni izmeri 800 m2, v deležu
800/1427 in del zemljišča parc. št. 209/2
v približni izmeri 950 m2, v deležu 950/1957,
vse vpisane v vl. št. 700 k.o. Klanec, za izklicno ceno 195,00 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
10) Nepremičnina – dela zemljišča parc.
št. 253/1, njiva v izmeri 5317 m2, vpisanega
v vl. št. 328 k.o. Klanec, v približni izmeri
1050 m2, v deležu 1050/5317 in dela zemljišča parc. št. 252/3, njiva v izmeri 6425 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 550/6425,
za izklicno ceno 195,00 EUR/m2 zemljišča
(DDV ni vključen v ceno), na skici označeno s št. 1.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
11) Nepremičnina – dela zemljišča parc.
št. 258/2, njiva v izmeri 2304 m2, vpisanega
v vl. št. 328 k.o. Klanec, v približni izmeri
800 m2, v deležu 800/2304 in dela zemljišča parc. št. 259/1, njiva v izmeri 2569 m2,
vpisanega v vl. št. 93, k.o. Klanec, v približni
izmeri 400 m2, v deležu 400/2569, za izklicno ceno 195,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni
vključen v ceno), na skici označeno s št. 2.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
12) Nepremičnina – dela zemljišča parc.
št. 262/1, njiva v izmeri 6294 m2, vpisanega
v vl. št. 328 k.o. Klanec, v približni izmeri
1000 m2, v deležu 1000/6294, za izklicno
ceno 195,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni
vključen v ceno), na skici označeno s št. 3.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
13) Nepremičnina – dela zemljišča parc.
št. 277/1, njiva v izmeri 1943 m2, v približni
izmeri 1600 m2, v deležu 1600/1943, dela
zemljišča parc. št. 278/12, njiva v izmeri
554 m2, v približni izmeri 200 m2, v deležu 200/554, parc. št. 278/13, njiva v izmeri 64 m2, v približni izmeri 40 m2, v deležu 40/64 in parc. št. 283/1, njiva v izmeri
3360 m2 in travnik v izmeri 480 m2, v približni
izmeri 200 m2, v deležu 200/3840, vse vpisane v vl. št. 93 k.o. Klanec, za izklicno ceno
195,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen
v ceno), na skici označeno s št. 4.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.

Izbrani dražitelj prevzema vse obveznosti iz izjave št. 478-0168/2007-43/05 z dne
3. 6. 2008, s katero je Mestna občina Kranj
dala soglasje lastniku zemljišč parcelna številka 276/6, 278/11 in 277/2, vsa vpisana pri
vl. št. 93 k.o. Klanec, za zmanjšanje odmika
od vzhodne meje zemljišč parcelna številka
278/11 in 277/2, obe vpisani pri vl. št. 93,
k.o. Klanec, na 0 m.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 7. 7. 2009, ob 9.
uri, v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 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 Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, 6. 7. 2009 do 12. ure, dostavile
naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– 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 Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do ponedeljka, 29. 6. 2009, na
Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– 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,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne pod-
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piše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši
kot osem dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 1. 7. 2009 do 12. ure,
na tel. 23-73-144 ali 031/308-563.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
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Št. 110-18/2009-2
Ob-4555/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 56/06 z dne 26. 6. 2007, spremembe
in dopolnitve) in Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2009 (Uradni list RS, št.
121/08 z dne 23. 12. 2008), Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje in spodbujanje
samozaposlovanja v Občini Postojna
v letu 2009
I. Predmet in namen javnega razpisa:
predmet javnega razpisa je dodeljevanje
proračunskih sredstev za pospeševanje in
spodbujanje samozaposlovanja v Občini
Postojna z namenom razvoja podjetništva,
spodbujanja nastajanja novih delovnih mest
v malem gospodarstvu, zmanjševanja brezposelnosti v Občini Postojna, ki se izvaja
v obliki enkratne nepovratne pomoči. Nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi
podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na
začetku poslovanja.
II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev,
ki se nameni za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja, znaša 17.675,00
EUR.
Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne
plače, ki je namenjena zagonu poslovanja,
in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov
in davkov iz plač samozaposlenih oseb na
začetku poslovanja.
Upoštevana zadnja objava višine minimalne bruto plače (Uradni list RS, št. 76/08
z dne 25. 7. 2008) znaša: 589,19 EUR.
Finančna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti.
III. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so plačila prispevkov
za socialno varnost in izplačane bruto plače
(II. bruto z davkom na izplačane plače):
– pri pravnih osebah je upravičeni strošek bruto plača,
– pri samostojnih podjetnikih posameznikih so upravičeni stroški plačani prispevki za
socialno varnost,
– v primeru samozaposlitve na področju
drugih dovoljenih samostojnih dejavnosti so
upravičeni stroški plačani prispevki za socialno varnost.
IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu (od 1. 1. 2009 dalje) v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe,
podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitveno
dejavnost.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Občine Postojna.
V primeru samozaposlitve samostojnih
kulturnih delavcev, ki imajo prispevke za socialno varnost financirane s strani pristojnega ministrstva le-ti niso upravičeni strošek,
kar pomeni, da niso upravičeni do prejetja
subvencije za samozaposlitev. Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem letu in
se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji
samozaposlitve.
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Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku,
je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta
sredstva vključno z zakonsko zamudnimi
obrestmi.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2009.
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– postopkovno dokumentacijo, in sicer
dokazilo o realizirani samozaposlitvi:
– za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista in obrtno dovoljenje za
vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost;
– za gospodarske družbe: sklep o vpisu v sodni register z vsemi prilogami;
– fotokopijo obvestila Statističnega urada
RS o identifikaciji z matično številko in razvrstitev po dejavnosti (za poslovni subjekt);
– dokument o davčni številki oziroma
identifikacijski številki za DDV;
– dokazilo o zaposlitvi: fotokopija prijave
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (obrazec M-1/M-2).
VII. 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 – Prijava na
javni razpis – Spodbujanje samozaposlovanja 2009«, s polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani ali oddana osebno v s sprejemno informacijsko pisarno z vložiščem št.
3/2 v času poslovnih ur.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto
2009 za ta namen.
Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna Komisija tekoče, po prejemu
vloge do porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2009 za ta namen.
Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Postojna, najkasneje do 31. 9. 2009.
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 tri delovne
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva 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 predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko
poda pisno pritožbo v osmih dneh od pre-

jema obvestila. Pritožba mora biti pisna in
poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih
(tel. 728-07-89).
Občina Postojna
Št. 90902-15/2009-4
Ob-4563/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03),
Pravilnika o vrednotenju športnih programov
v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07),
Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje
športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2009
(Uradni list RS, št. 125/08) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08), objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov športa
v Občini Straža za leto 2009
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
programov s področja športa v Občini Straža v višini 26.000 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti,
ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih,
registriranih tekmovalcih in imajo urejeno
dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja
društva, ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2009 bomo sofinancirali naslednje programe:
– interesna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v vrhunski šport,
– vrhunski in kakovostni šport,
– vrhunski posamezniki,
– športno rekreativna dejavnost mladine
in odraslih,
– šolanje in strokovno izpopolnjevanje
trenerjev in sodnikov,
– šport invalidov,
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– športne prireditve.
Prednost pri sofinanciranju pod enakimi pogoji imajo športna društva in njihova
združenja ter javni zavodi s področja vzgoje
in izobraževanja. Izbrane programe bomo
sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža.
Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2009.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 20. 7. 2009 na naslov: Občina
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– šport 2009«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 24. 7. 2009 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali
je posamezna vloga pravočasna, ali jo je
vložila upravičena oseba in ali je popolna.
Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in
pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno
dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire
programov in predlog delitve razpoložljivih
sredstev za športne programe. Sklep o izbiri
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku
30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju športnih programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-556, v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte: andreja.kren@obcina-straza.si ali preko tel.
07/38-48-556 – Andreja Kren.
Občina Straža
Št. 90902-15/2009-4
Ob-4564/09
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev
na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža,
Odloka o proračunu Občine Straža za leto
2009 (Uradni list RS, št. 125/08) in 6. člena

Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št.
7/07 in 27/08), objavlja Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih
in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža za
leto 2009
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža v višini
8.500 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti ter interesnih in stanovskih
dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti, imajo lahko sedež tudi
izven območja Občine Straža, njihovi člani
pa morajo biti tudi občani Občine Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2009 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj
in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja
Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo
sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika
za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov in njihovih združenj
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo
namenjena za sofinanciranje programov
v letu 2009.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. 7. 2009 na naslov: Občina
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– humanitarna, interesna, stanovska 2009«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
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Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog: komisija, ki jo imenuje župan,
bo 24. 7. 2009 odprla ponudbe in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog po
predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo
v razpisnem roku poslali nepopolne vloge,
jih bodo morali na poziv Občine Straža,
v roku 8 dni, dopolniti. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina
Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-556, v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte: andreja.kren@
obcina-straza.si ali preko tel. 07/38-48-556
– Andreja Kren.
Občina Straža
Št. 90902-15/2009-4
Ob-4565/09
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju
kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 125/08) in 6. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08), objavlja
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje kulturnih programov
v Občini Straža za leto 2009
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
kulturnih programov v Občini Straža v višini
17.000 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno
dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju
ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za
kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulturne,
– da izvajajo programe kulture, ki so
vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
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– da imajo urejeno evidenco o članih in
imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva),
ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih
vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2009 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna
dejavnost društva, sofinanciranje pevskih
zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje
gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin,
sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika
o vrednotenju kulturnih programov v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena
za sofinanciranje programov v letu 2009.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. 7. 2009 na naslov: Občina
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– kultura 2009«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 24. 7. 2009 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava ter ugotovila ali
je posamezna vloga pravočasna, ali jo je
vložila upravičena oseba in ali je popolna.
Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in
pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno
dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire
programov in predlog delitve razpoložljivih
sredstev za kulturne programe. Sklep o izbiri
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku
30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju športnih programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
pri Andreji Kren, tel. 07/38-48-556, v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
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Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte: andreja.kren@obcina-straza.si ali na tel.
07/38-48-556 – Andreja Kren.
Občina Straža
Št. 610-15/2008-320
Ob-4573/09
Na podlagi 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) Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca projekta Izdajanje
kulturnega štirinajstdnevnika za
obdobje od aprila 2010 do marca 2013
v okviru projekta Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige 2010
(JR SPK 2010-štirinajstdnevnik)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL).
1. Predmet razpisa in razpisno področje
Predmet razpisa je izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika za obdobje od aprila 2010 do marca
2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna
prestolnica knjige 2010, ki bo sofinanciran
s strani MOL in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MK RS).
Razpis se nanaša na izbor izvajalca, ki
bo samostojno urejal in izdajal kulturni štirinajstdnevnik, ki bo prvič izšel najkasneje
aprila 2010 in bo izhajal vsaj tri leta od izida
prve številke.
V primeru, da bo izhajanje štirinajstdnevnika v treh letih izkazalo dobre rezultate
(glede na cilje, določene v točki 3), se lahko
podpora MOL in MK RS temu projektu nadaljuje s sklenitvijo dodatka k pogodbi. Po
izteku triletnega obdobja se opravi analiza
izpolnjevanja kriterijev ter evalvacija projekta. Projekt izhajanja kulturnega štirinajstdnevnika bosta podprla MOL in Ministrstvo
za kulturo RS.
2. Opredelitev področja: podpora izdajanju kulturnega štirinajstdnevnika v obdobju
od aprila leta 2010 do marca leta 2013, ki
bo osredotočen na področje kulture, medijev in intelektualnega življenja in bo objavljal
poglobljene članke o teh področjih ter kakovostne kulturne vsebine. Na ta način bo
vidno prispeval k odpiranju kritične refleksije
v kulturi in družbi ter k obogatitvi slovenske
medijske krajine.
3. Cilji razpisa
Cilji podpore izdajanju kulturnega štirinajstdnevnika so:
1. Obogatitev medijske krajine z vrhunskim tiskanim medijem, ki bo ob kontinuiranem izhajanju odpiral in poglabljal kritično refleksijo na vseh področjih kulture in
družbe.
2. Ažurna dostopnost zahtevnejših vsebin
s področja kulture na aktualen in poglobljen
način, povezovanje različnih intelektualnih
okolij in širjenje medijske svobode ter načel
Unesca na področju kulture in medijev.
3. Dostopnost kulturnega štirinajstdnevnika na celotnem območju Slovenije in na
celotnem slovenskem kulturnem prostoru,
zlasti v knjižnicah, knjigarnah in drugih kulturnih ustanovah ter na svetovnem spletu,
promocija kulture, dvig medijske pismenosti
in večja dostopnost kulturnih vsebin.

4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Kulturni štirinajstdnevnik bo izhajal v tiskani obliki in v obsegu najmanj 20 časopisnih strani na številko ali najmanj štirih avtorskih pol na številko, z vsebinskega vidika
pa bo ponujal poleg informacij o kulturnih
dogodkih na območju Ljubljane, Republike
Slovenije in celotnega slovenskega kulturnega prostora tudi širšo kritično refleksijo
kulture in družbe ter kakovostne kulturne
vsebine. Izhajal bo v nakladi najmanj 4000
izvodov na številko. Frekventnost izhajanja
kulturnega štirinajstdnevnika je lahko tudi
večja.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec projekta bo
v pogodbi o sofinanciranju naveden kot pogodbena stranka.
Neupravičeni stroški projekta vedno
predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje
s strani MOL in MK RS, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih
v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni
so tisti stroški projekta, ki so:
– nujno potrebni za uspešno izvedbo
projekta in so vezani izključno na izvedbo
projekta;
– opredeljeni v prijavi predlagatelja;
– skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– prepoznavni in preverljivi;
– podprti z izvirnimi dokazili;
– niso in ne bodo financirani od drugih
sofinancerjev projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov
(stroškov) in prihodkov celotnega projekta,
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Prihodki ne smejo presegati odhodkov
oziroma stroškov projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo (58.1.), izdajanje
knjig (58.110) ali izdajanje časopisov (58.13)
v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
(obvezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj
registriran za opravljanje najmanj ene izmed
zgoraj navedenih dejavnosti; v primeru, da
se naknadno zahteva originalno potrdilo, ga
mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– so v obdobju 2007–2009 kontinuirano
izdajali tiskani ali spletni medij, ki je vpisan
v razvid medijev pri MK RS (obvezna dokazila: kopija odločbe o vpisu v razvid medijev,
kopije 10 izvodov izdanih tiskanih medijev
ali natisnjena dokazila o vsebini spletnega
medija v obdobju 2007–2009);
– so v obdobju 2007–2009 v mediju
iz prejšnje alineje objavljali tudi vsebine
s področja kulture (obvezna dokazila: kopije člankov s področja kulture v obsegu vsaj
3 avtorskih pol v obdobju 2007–2009);
– zagotavljajo natisnjeno naklado kulturnega štirinajstdnevnika, ki ni nižja od 4000
izvodov na številko (obvezna priloga: izjava);
– zagotavljajo, da bo kulturni štirinajstdnevnik izhajal v obsegu najmanj 20 časopisnih strani na številko ali v obsegu 4
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avtorskih pol na številko (obvezna priloga:
izjava);
– zagotavljajo najmanj 30% vseh predvidenih stroškov kot lasten vložek;
– zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh predvidenih stroškov in največ 10.000 EUR na posamično številko
(v enem letu je predvidena izdaja najmanj
23. številk);
– imajo natančno določen načrt distribuiranja svojih izdaj na celotnem območju
Slovenije in na celotnem slovenskem kulturnem prostoru, poleg običajnih prodajnih
mest za distribucijo časopisov pa posebno
pozornost namenjajo knjižnicam, knjigarnam in drugim kulturnim ustanovam (obvezna priloga: seznam predvidenih prodajnih
mest);
– zagotavljajo, da oglasni prostor ne bo
presegal 20% celotnega prostora posamezne številke (obvezna priloga: izjava);
– ki zagotavljajo, da bo prihodek od
prodaje in oglaševanja štirinajstdnevnika
namenjen izključno razvoju in kakovosti
kulturnega štirinajstdnevnika (obvezna priloga: izjava);
– so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL in MK RS (obvezna
priloga: izjava).
5.2. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04,
92/05 – sklep US: U-I-263-05-6, 97/05 –
odl. US: U-I-163/05-36, 100/05 – sklep US:
U-I-296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 – odl.
US: U-I-57/06-28).
5.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOL. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog predlagateljev,
ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo
pogojev za sodelovanje na razpisu ter tudi
vseh prepoznih in nepopolnih vlog ter prepozno dopolnjenih vlog.
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL
spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev
do dneva vračila.
6. Razpisni kriteriji in uporaba kriterijev
6.1. Razpisni kriteriji
Razpisni kriteriji za izbiro izvajalca projekta so naslednji (možnih je največ 100
točk):
– izvirnost, celovitost in utemeljenost
programske zasnove z vidika pestrosti
obravnavanja kulturne problematike ter
kritične refleksije (do 20 točk);
– sodobni, inovativni in poglobljeni pristopi pri posredovanju vsebin z vseh področij kulture (do 15 točk);
– reference predvidenih stalnih sodelavcev, piscev, fotografov, oblikovalcev itn.
(do 15 točk);
– reference predvidenih članov uredniškega odbora, zastopanost referenčnih
strokovnjakov z vseh področij kulture ter
humanistike in družboslovja (do 15 točk);

– dostopnost kulturnega štirinajstdnevnika oziroma zagotovljena distribucija v časopisnih kioskih, knjižnicah, knjigarnah,
kulturnih ustanovah in drugih distribucijskih mestih na celotnem območju Republike Slovenije in na celotnem slovenskem
kulturnem prostoru (do 10 točk);
– višji delež sredstev, ki jih predlagatelj
zagotavlja iz lastnih virov (do 10 točk);
– reference predlagatelja kot založnika oziroma izdajatelja časopisov in revij
(izdaja kakovostnega medija, doseg po
NRB v obdobju 2006–2008, naklada, zastopanost kulturnih vsebin, jezikovna odličnost ...) (do 8 točk);
– inovativnost promocijskega načrta (do
4 točke);
– prednostna podpora izdajanju novega
medija (3 točke).
O izpolnjevanju razpisnih kriterijev poda
županu MOL svoj predlog pristojna strokovna komisija MOL.
6.2. Uporaba razpisnih kriterijev: ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po
naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od
90 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 89
točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani
projekt mora doseči najmanj 90 točk. MOL
in MK RS bosta v letih 2010–2013 sofinancirala en projekt.
7. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpisa za obdobje od aprila 2010
do marca 2013 je 700.000,00 EUR. Okvirna sredstva, namenjena izdajanju novega
kulturnega štirinajstdnevnika, znašajo v letu
2010 predvidoma 233.000,00 EUR (MOL
183.500,00 EUR, MK RS 50.000,00 EUR),
v letu 2011 predvidoma 233.000,00 EUR
(MOL 183.500,00 EUR, MK RS 50.000,00
EUR), v letu 2012 predvidoma 233.000,00
EUR (MOL 183.000,00 EUR, MK RS
50.000,00 EUR). Izbran in sofinanciran bo
en projekt. V primeru, da v proračunih MOL
in MK RS za leta 2010, 2011 in 2012 ne
bodo zagotovljena sredstva v predvidenem
obsegu, bo delež sofinanciranja ustrezno
spremenjen.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbran projekt za posamezno leto bo predlagatelj črpal v istem proračunskem letu
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS. Z izbranim izvajalcem projekta izdajanja kulturnega štirinajstdnevnika se sklene tristranska
pogodba o izvajanju projekta z MOL in MK
RS. Pogodba se sklene za obdobje treh let
z možnostjo podaljšanja.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski
komisiji.
9. Razpisni rok: razpis se prične 19. 6.
2009 in zaključi 20. 7. 2009.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1,
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
– vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.
10.1 Predlagatelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
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a) v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
b) v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2
(obvezne izjave o izpolnjevanju pogojev),
c) kopijo odločbe o vpisu v razvid medijev pri MK RS,
d) kopije 10 izvodov izdanih medijev
v obdobju 2007–2009 ali natisnjena dokazila o vsebini spletnega medija v obdobju
2007–2009,
e) kopije člankov s področja kulture
v obsegu vsaj 3 avtorskih pol v obdobju
2007–2009,
f) seznam predvidenih prodajnih mest
kulturnega štirinajstdnevnika,
g) podpisane izjave najmanj 5 članov
predvidenega uredniškega odbora,
h) podpisane izjave najmanj 10 avtorjev,
ki so pripravljeni sodelovati s kulturnim štirinajstdnevnikom,
i) parafiran vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani MOL (www.ljubljana.si), zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi na
Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev
trg 7, Ljubljana.
11. Način pošiljanja in vsebina vlog
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za razpisani
projekt v tiskani obliki in mora vsebovati
tudi obvezna dokazila, navedena v 10.1.
točki razpisanega besedila.
11.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001
Ljubljana, najpozneje do vključno 20. 7.
2009 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: SPK
2010-kulturni štirinajstdnevnik«.
11.3. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in
sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: SPK 2010-kulturni
štirinajstdnevnik«. Dopolnjevanje vlog po
poteku razpisnega roka (po 20. 7. 2009)
ni možno.
11.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in bo zavržena.
11.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
12.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 23. 7. 2009. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
bo podana na originalnem obrazcu v tiskani
obliki in/ali ne bo vsebovala vseh obveznih
prilog (navedene so v 10.1. točki razpisnega besedila).
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo
oddana na pošto kot priporočena pošiljka
do vključno 20. 7. 2009, o čemer priča
poštni žig.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti
predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega
besedila.
12.3. Pristojna uslužbenka MOL za razpisno področje bo najkasneje v roku dveh
mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestila predlagatelje projektov o predlogu
strokovne komisije in strokovne službe
z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komi-
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sije pisno izjavi. MOL bo podal predlog za
sofinanciranje projekta po postopku, ki ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
in največ do vrednosti, navedenih v besedilu razpisa.
13. Uslužbenki MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri
naslednjih uslužbenkah MOL:
– Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, tel. 306-48-38),
– Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, tel. 306-48-16).
MOL bo vsem zainteresiranim predlagateljem v zvezi z javnim pozivom odgovarjal
pisno po elektronski pošti in po redni pošti.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 352-285/2008/28
Ob-4579/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 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
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet prodaje je poslovni prostor v izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
zgradbe, stoječe na zemljišču s parc. št.
414/1.S, k.o. Stara vas, na naslovu Cesta
4. julija 42, Krško in prostori v kleti iste
zgradbe, v izmeri 107,77 m2, kar v celoti znaša 170,79 m2. Poslovni prostori so
opremljeni.
Republika Slovenija je v deležu
7460/10000 vpisana kot solastnica zgradbe, stoječe na parc. št. 414/1.S, k.o. Stara
vas, v preostalem deležu 2540/10000 je kot
solastnica vpisana SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana.
Skupna kvadratura poslovnih prostorov v zgradbi brez skupnih prostorov je
1.425,85 m2, poslovni prostori v II. nadstropju in v kleti v skupni izmeri 170,79 m2 predstavljajo delež 1198/10000.
Predmetni poslovni prostori so zasedeni,
oddani v najem na podlagi najemne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem
številka: 3111-NAJEMNA/2009-08 z dne
11. 2. 2009, sklenjene za določen čas, do
prodaje poslovnih prostorov, vendar ne več
kot za 6 mesecev.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Na nepremičnini ima skladno
s tretjim odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02)
solastnica predkupno pravico. Pogodba bo
sklenjena z najugodnejšim dražiteljem pod
pogojem, da SKB Banka d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana v roku 15 dni od prejema ponudbe
ne bo uveljavljala predkupne pravice.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 180.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek
na promet nepremičnin po stopnji 2% ni
vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer v torek, 7. 7. 2009, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, poslovni prostor v izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju zgradbe na naslovu Cesta 4. julija 42, Krško in prostori v kleti iste zgrad-

be, v izmeri 107,77 m2, kar v celoti znaša
170,79 m2, znaša 18.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2009, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – C. 4 julija Krško.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe bo potekal
dne 2. 7. 2009 ob 10. uri.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Tanjo Bašelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, Ljubljana, tel. 01/478-18-59, e-pošta:
tanja.baselj@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 6. 7.
2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
Javna dražba 352-285/2008«, na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije in nepremičnine, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali
osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 7300005496-1
Ob-4588/09
Pošta Slovenije, d.o.o. objavlja na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte
Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje
z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte
Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in opreme
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta
1. maja 56, v izmeri 130,36 m2, za izklicno
ceno 55.600,00 €.
2. Poslovni prostor in dve stanovanji,
Polzela 9, poslovni prostor v izmeri 90,65 m2
in stanovanji v izmeri 51,14 m2 in 88,67 m2,
s pripadajočim deležem na zemljišču, vse
skupaj za izklicno ceno 137.000,00 €. Stanovanji sta zasedeni, z najemniki sta sklenjeni pogodbi, tako da kupec s sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe in prehodom lastninske pravice vstopi v obstoječi pravni položaj najemodajalca. Najemni pogodbi sta
sklenjeni za nedoločen čas za neprofitno
najemnino.
3. Poslovni prostor Buče, Vrenska gorca
5, v izmeri 27,28 m2, s pripadajočim deležem
na zemljišču, za izklicno ceno 20.000,00 €.
Poslovni prostori so zasedeni, kupec se zaveže s prodajalcem skleniti najemno pogodbo po krajevno običajni najemnini za koriščenje prostorov za dobo približno enega
leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe in
prehoda lastninske pravice na kupca.
4. Poslovni prostori Šmartno ob Paki
80, v izmeri 83,47 m2, za izklicno celo
95.000,00 €. Poslovni prostori bodo izpraznjen predvidoma do 31. 7. 2009.
5. Poslovni prostori Hajdina, Zgornja Hajdina 39, v izmeri 31,00 m2, s pripadajočim
zemljiščem, za izklicno ceno 17.199,00 €.
6. Poslovni prostori Krmelj 52, v izmeri
38,50 m2, za izklicno ceno 18.722,00 €. Poslovni prostor bo izpraznjen predvidoma do
31. 7. 2009.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III.
nadstropje, v torek, 30. 6. 2009, ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi
je najmanj 200,00 €, če izklicna cena ne presega 20.000,00 €, oziroma 500,00 € v primeru, ko izklicna cena presega vrednost
20.000,00 €;
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. št.: 90672-0000040025 pri Poštni
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banki Slovenije in pred licitacijo predložiti
potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisan davek na promet nepremičnin;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo
za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti
osebni dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati
v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži
varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– za nepremičnine pod zaporedno številko 2, 3, 4 na tel. 03/424-36-20, Gabriela
Svete,
– za nepremičnino pod zaporedno številko 1 na tel. 01/243-16-20, Mitja Kobal,
– za nepremičnino pod zaporedno številko 5 na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc,
– za nepremičnino pod zaporedno številko 6 na tel. 07/371-86-02, Antonija Šuln.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 264/2009
Ob-4552/09
Na
podlagi
80.
člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
14-600/2007), 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Statuta Občine Ig (Uradni
list št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne 28. 3. 2007
in sklepa Komisije za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne 14. 5. 2009, objavlja
Občina Ig
javno dražbo
za prodajo lastnih poslovnih prostorov
na naslovu Zagorica 13, Ig,
pri čemer je nepremičnina vpisana
v zemljiško knjigo kot parcela št. 1857/8
- stanovanjska stavba - 426 m2,
s podvložkom 2269/2, k.o. Ig, kjer
so vpisani poslovni prostori v kleti:
zdravstvena postaja izmere 196,45 m2,
s kletnimi in pomožnimi prostori
v izmeri 30,91 m2
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/28-02-300, faks 01/28-02-322, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: poslovni prostori s skupno površino 196,45 m2 in pomožnimi prostori v izmeri 30,91 m2, na naslovu
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Zagorica 13, Ig. V konkretnem primeru gre
za poslovne prostore, ki se nahajajo v polpritličnih prostorih z dnevno svetlobo v stanovanjskem bloku na naslovu Zagorica 13,
Ig, pri čemer imajo poslovni prostori povsem
ločen vhod. Poslovni prostori so se nazadnje uporabljali za Zdravstveno postajo Ig.
Leto gradnje objekta je 1970–1980. Objekt
je sicer v osnovi namenjen stanovanjskim
potrebam, predmetni poslovni prostori pa
imajo ločen vhod v objekt iz ceste ter vhod
iz skupnega hodnika, iz katerega je dostop
do prostorov, kjer se je doslej nahajala zobna ambulanta, splošna zdravstvena ordinacija in oddelek patronažnih sester. Temelji
objekta so sicer betonski, pasovni, nosilni
zid je opečen – modularec, stropovi so iz
armiranega betona, vsi prostori v notranjosti
objekta so grobo in fino ometani ter slikani,
fasada je ometana – teranova, tla v poslovnih prostorih so PVC na betonskem estrihu,
pralna z zaokrožnicami, v mokrih prostorih so keramične ploščice, okna so lesena,
enokrilna vezana, vrata so lesena, klasične
izvedbe s polnili in barvana na kovinskih
podbojih, električna instalacija je podometna za moč in razsvetljavo, voda je vpeljana
v vse mokre prostore in prostore ordinacije,
stene so grobo in fino ometane in slikane
z disperzijsko pralno barvo, streha je lesena
dvokapnica, krita s salonitkami, ogrevanje
prostorov je centralno preko skupne kotlovnice na olje za celotno naselje, vsi prostori
so primerno vzdrževani. Na podlagi potrdila
o namenski rabi zemljišča z dne 10. 6. 2009
velja za parcelo 1857/8 k.o. Ig Dolgoročni
plan občine in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 za območje Občine Ig (Uradni
list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št.
23/91, 71/93, 62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Ig (Uradni list SRS, št. 4/85, 3/90 in
Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99,
23/00, 26/04). Oznaka prostorske enote parcele je VS 14/1 Ig, osnovna namenska raba
parcele je območje stanovanj, oziroma območje za blokovno gradnjo, prostostoječe
zazidave.
3. Izklicna cena znaša 1.686,00 EUR/m2
+ 20% DDV, skupaj tako za 196,45 m2 poslovnih prostorov znesek 331.214,70
EUR neto kupnine + 20% DDV v znesku
66.242,94 EUR, skupaj tako znaša izklicna
cena za navedeno nepremičnino znesek kupnine v višini 397.457,64 EUR z vključenim
20% DDV.
4. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 30. 6. 2009 v prostorih Občine Ig, in sicer ob 15. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 331.214,70 EUR, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 1.000,00
EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade v korist prodajalca.

8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10% neto cene, torej znesek 33.121,47
EUR, in sicer na račun prodajalca Občine
Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic
00 7221, s pripisom javna dražba za nepremičnino, vpisano pri podvložku 2269/2
k.o. Ig, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne
dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer dne 23. 6. 2009 ob 11. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventualno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 478-480/2009
Ob-4562/09
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) ter sklepa z dne 11. 6. 2009,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. nepremičnine s parc. št. 1060/1, 1064,
1065/1 in 1066, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri
12.206 m2, za izklicno ceno 2.151.150,00 €,
brez 20% DDV;
2. nepremičnini s parc. št. 1213 in 1214,
k.o. Oltra, v skupni izmeri 4.899 m2, za izklicno ceno 825.269,00 €, brez 20% DDV;
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3. nepremičnini s parc. št. 530 in 531, k.o.
Oltra, v skupni izmeri 8.071 m2, za izklicno
ceno 1.718.858,00 €, brez 20% DDV;
4. nepremičnine s parc. št. 1787/2,
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4,
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17,
1809/2, 54.S in 309.S, k.o. Jernej,
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno
4.688.290,00 €, brez 20% DDV oziroma 2%
davek na promet nepremičnin.
Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota, in
sicer za vsako zaporedno številko posebej
(od 1. do 4.).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2.
točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnine s parc. št. 1060/1, 1064,
1065/1, 1066, 1213 in 1314, k.o. Oltra, se
nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran. To območje se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09).
Nepremičnini s parc. št. 530 in 531, k.o.
Oltra, se nahajata v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za rekreacijo in
urbano zelenje, v naselju Ankaran. To območje se ureja v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu pokopališča Ankaran (Uradne
objave, št. 25/1994). V izhodiščni ceni nepremičnin je vračunana tudi obstoječa zunanja ureditev.
Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3,
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5,
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2,
54.S in 309.S, k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran –
na območju Debelega rtiča. To območje se
ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO,
št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št.
49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, predstavljajo stvarno premoženje, v lasti
Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno
s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Nepremičnine po posameznih zaporednih številkah bodo prodane dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba
šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 7. 7. 2009 v prostorih sejne
sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.
uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili,
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj
navedenih pogojev, ne more sodelovati na
javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru, če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 20%
od izklicne cene nepremičnin na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-480-2009.
Rok za plačilo varščine je dne 6. 7. 2009 do
12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil
pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju
komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.

Št.

46 / 19. 6. 2009 /

Stran

1625

Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 7113-0058/2008
Ob-4596/09
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, št.
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 30. 6. 2008,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v k.o. Sevnica
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 je
– parcela št. 530/82 k.o. Sevnica, travnik v izmeri 3.896 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 1118.
Parcela je na večjem južnem delu opredeljena v stanovanjskem območju v mejah
urbanistične zasnove naselja, na manjšem
severnem delu pa je opredeljena v območju
večjih športnih rekreacijskih in drugih urejenih zelenih površin v mejah urbanistične
zasnove naselja. Parcela leži v območju varstva kulturne dediščine. Parcela komunalno
ni opremljena.
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 nepremičnino iz točke 2.
je 21.340,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega 2% davka na promet nepremičnin
oziroma 20% davka na dodano vrednost
(od vrednosti stavbnega dela zemljišča), ki
ga plača kupec.
5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 200,00 EUR.
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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 v torek, dne 7. 7. 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. Sevnica«.
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 predloži:
– 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
ponedeljka, 6. 7. 2009 ali vložiti osebno
v sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica, pisarna št. 215, najkasneje
do torka, dne 7. 7. 2009, do 12. ure.
Organizator bo upošteval le pravočasne
in pravilne vloge za sodelovanje na javni
dražbi.
11. Pravila javne dražbe
Nepremičnina pod točko 2. se prodaja po načelu videno – kupljeno, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake
predmeta prodaje. Za nepremičnino, ki je
predmet javne dražbe, ni bilo izdelano geotehnično poročilo in prodajalec ne jamči za
pomanjkljivosti oziroma primernost, zemljišča za gradnjo objektov.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vred
nost, nosi kupec.
Nepremičnine se dražijo z zviševanjem
cene, ki je končna, ko jo imenovana komi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sija 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. 478-186/2009
Ob-4663/09
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2009
(Uradni list RS, št. 17/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremične v k.o. Novo mesto
(1456)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 1772, njiva, v izmeri 43 m2,
ZKV 393, k.o. Novo mesto, izklicna cena zemljišča znaša 800,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 100,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in ožjega varovalnega pasu urbanistično krajinskega spomenika reke Krke.
– parc. št. 1580, neplodno, v izmeri
249 m2, ZKV 461, k.o. Novo mesto, izklicna
cena zemljišča znaša 10.520,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina je v naravi obremenjena
s komunalnimi vodi: elektro omrežje, elektronske komunikacije in kanalizacijo.
Kanalizacija je v lasti Mesne občine Novo
mesto, zato bo kupec s prenosom lastninske
pravice brezpogojno dovolil vpis služnosti za
komunalni vod – kanalizacijo.
2.2. Nepremičnine v k.o. Ragovo (1482)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 284/41, njiva, v izmeri 48 m2,
ZKV 64, k.o. Ragovo, izklicna cena znaša
1.820,00 EUR, najnižji znesek višanja je
100,00 EUR.

Izklicni ceni ne vključujeta pripadajočih
davkov.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
– parc. št. 362, travnik, v izmeri 152 m2,
ZKV 64, k.o. Ragovo, izklicna cena znaša
6.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je
500,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
– parc. št. 243/149, zelenica, v izmeri
111 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna cena
znaša 10.700,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje.
– parc. št. 243/150, zelenica, v izmeri
94 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna cena
znaša 9.700,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
– parc. št. 243/154, zelenica, v izmeri
58 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna cena
znaša 5.200,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
– parc. št. 243/156, zelenica, v izmeri
101 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna cena
znaša 10.750,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 243/156, k.o. Ragovo je dana v zakup do 21. 2. 2010.
– parc. št. 243/159, zelenica, v izmeri
41 m2, ZKV 64, k.o. Ragovo, izklicna cena
znaša 3.100,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 100,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.3. Nepremičnina v k.o. Smolenja vas
(1481)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 2034/1, travnik, v izmeri
2342 m2, ZKV 159, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 176.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je namenjena
gradnji.
2.4. Nepremičnina v k.o. Šmihel pri Novem mestu (1481)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 985/4, zelenica, v izmeri
332 m2, ZKV 432, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, izklicna cena znaša 15.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočih davkov.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč.
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Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje.
2.5. Nepremičnine v k.o. Gorenja Straža
(1447)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri
1144 m2, poslovna stavba, v izmeri 477 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 17 m2, dvorišče 1204 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža
(poslovna stavba in gospodarsko poslopje
sta porušena),
– parc. št. 2095/18, gozd, v izmeri
293 m2, k.o. Gorenja Straža,
– parc. št. 2094/11, v izmeri 471 m2, k.o.
Gorenja Straža,
– parc. št. 2094/12, v izmeri 567 m2, k.o.
Gorenja Straža.
Navedene nepremičnine se prodajajo
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št.
2095/12, 2095/18, 2094/11 in 2094/12, vse
k.o. Gorenja Straža, znaša 405.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedene nepremičnine se nahajajo
v območju stavbnih zemljišč in se urejajo
z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišča so
del gradbene parcele (T3), ki je namenjena
gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti ter trgovine.
– parc. št. 2095/17, gozd, v izmeri
2828 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža.
Izklicna cena nepremičnine 2095/17, k.o.
Gorenja Straža, znaša 273.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja
v območju stavbnih zemljišč in se urejajo
z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišče je
del gradbene parcele (T5), ki je namenjena
gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti ter trgovine.
– parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri
864 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža. Izklicna cena nepremičnine 2095/19, k.o. Gorenja Straža, znaša 83.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka.
Navedena nepremičnina se nahaja
v območju stavbnih zemljišč in se urejajo
z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišče je
del gradbene parcele (T7), ki je namenjena
gradnji obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sesta-

vina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj
ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi,
se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 6. 7. 2009:
6.1. za nepremičnine v k.o. Novo mesto
– za parc. št. 1772 ob 8.00
– za parc. št. 1580 ob 8.15
6.2. za nepremičnine v k.o. Ragovo
– za parc. št. 284/41 ob 8.30
– za parc. št. 362 ob 8.45
– za parc. št. 243/149 ob 9.00
– za parc. št. 243/150 ob 9.15
– za parc. št. 243/154 ob 9.30
– za parc. št. 243/156 ob 9.45
– za parc. št. 243/159 ob 10.00
6.3. za nepremičnini v k.o. Smolenja
vas
– za parc. št. 2034/1 ob 10.15
6.4. za nepremičnino v k.o. Šmihel pri
Novem mestu
– za parc. št. 985/4 ob 10.30
6.5. za nepremičnine v k.o. Gorenja
Straža
– za parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11
in 2094/12 ob 10.45
– za parc. št. 2095/17 ob 11.00
– za parc. št. 2095/19 ob 11.15.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
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– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234,
s sklici:
– 00478-169-2008 za nepremičnino
parc. št. 1772, k.o. Novo mesto, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Novo
mesto;
– 00478-106-2008 za nepremičnino
parc. št. 1580, k.o. Novo mesto, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Novo
mesto;
– 00478-166-2008 za nepremičnino
parc. št. 284/41, k.o. Ragovo, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Ragovo;
– 00478-168-2008 za nepremičnino
parc. št. 362, k.o. Ragovo, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Ragovo;
– 00478-117-2008 za nepremičnine parc. št. 243/149, 243/150, 243/154,
243/156, 243/159, k.o. Ragovo, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Ragovo;
– 00478-174-2009 za nepremičnino
parc. št. 2034/1, k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Smolenja vas;
– 00478-137-2009 za nepremičnino
parc. št. 985/4, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Šmihel pri Novem mestu;
– 00478-164-2009 za nepremičnino
parc. št. 985/4, k.o. Šmihel pri Novem mestu, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Šmihel pri Novem mestu;
– 00478-179-2009 za nepremičnine parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11,
2094/12, 2095/17 in 2095/19, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Šmihel
pri Novem mestu.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja
cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug
dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po
izklicni ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za
premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po
predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.

Stran

1628 /

Št.

46 / 19. 6. 2009

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
http://www.novomesto.si. in http://www.javnadrazba.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-4696/09
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
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
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. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10
v KL v izmeri 40,58 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Vojkova ulica 4, stoječa na
parc. št. 3185 zkv 3095, k.o. Postojna, letnik
1954, (tablica Mors 25588).
a) Ogled stanovanja:
– 29. 6. 2009 od 12. do 13. ure,
– 30. 6. 2009 od 10. do 11. ure;
b) Izklicna cena: 55.300,00 eurov.
2. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12
v 5. in 1. etaži v izmeri 56,01 m2, z. ident.
št. 112.E v stanovanjski stavbi na naslovu Gregorčičev drevored 3, Ptuj, podvložek
3176/25, k.o. Ptuj (400), letnik 1958, (tablica
Mors 27053).
a) Ogled stanovanja:
– 29. 6. 2009 od 10. do 12. ure,
– 30. 6. 2009 od 10. do 12. ure;
b) Izklicna cena: 41.300,00 eurov.
3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10
v 5. in 1. etaži v izmeri 72,05 m2, z ident.
št. 110.E v stanovanjski stavbi na Ptuju,
Gregorčičev drevored 3, podvložek 3176/23
k.o. Ptuj (400), letnik 1958, (tablica Mors
27050).
a) Ogled stanovanja:
– 29. 6. 2009 od 10. do 12. ure,
– 30. 6. 2009 od 10. do 12. ure;
b) Izklicna cena: 44.300,00 eurov.
4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4
v 3. in 1. etaži v izmeri 72,05 m2, z ident. št.
104.E v stanovanjski stavbi na Ptuju, Gre-
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gorčičev drevored 3, podvložek 3176/17,
k.o. Ptuj (400), letnik 1958, (tablica Mors
27051).
a) Ogled stanovanja:
– 29. 6. 2009 od 12. do 13.30,
– 30. 6. 2009 od 12. do 13.30;
b) Izklicna cena: 46.300,00 eurov.
5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 6
v 3. in 1. etaži v izmeri 56,01 m2, z ident. št.
106.E v stanovanjski stavbi na Ptuju, Gregorčičev drevored 3, podvložek 3176/19,
k.o. Ptuj (400), letnik 1958, (tablica Mors
27052).
a) Ogled stanovanja:
– 29. 6. 2009 od 12. do 13.30,
– 30. 6. 2009 od 12. do 13.30;
b) Izklicna cena: 37.300,00 eurov.
Objekti in zemljišča:
1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 649, travnik v izmeri 1280 m2, k.o. Gornja Radgona, zkv 477, (Odlok o predkupni
pravici občine). (Ogled možen ob najavi po
tel. 02/236-38-22 oziroma 031/201-452, g.
Erlih);
b) Izklicna cena: 30.000,00 eurov.
2. Nekdanja stražnica Mišček, zemljišče
s parc. št. 1626, pašnik v izmeri 144 m2,
parc. št. 1632/1, travnik v izmeri 1012 m2,
1632/3, njiva v izmeri 210 m2, vse nezazidana stavbna zemljišča, parc. št. 1627,
dvorišče v izmeri 135 m2 in parc. št. 1632/4,
stavbišče v izmeri 360 m2, vse zazidano
stavbno zemljišče, v skupni izmeri 2111 m2,
ZKV 460, k.o. Plave (šifra k.o. 2275).
a) Delno se parc. št. 1632/1 nahaja v območju kmetijskih zemljišč in gozdov.
b) Javna dražba z znanim kupcem bo
končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni izobešena na UE in bodo
ponudbe o nakupu možno posredovati tudi
v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek prodaje. (Ogled možen ob najavi po tel.
041/397-954, g. Lesar oziroma ga. Šinigoj
031/686-345).
d) Izklicna cena: 15.000,00 eurov.
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 22. 6. 2009 do
6. 7. 2009 med 8. in 12. uro. Ogled objektov
je prav tako možen ob predhodni najavi ob
nepremičnini zapisani tel. številki.
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 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 draži-

telj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-57000. 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 191197141998-57000. 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 6. 7. 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 7. 7. 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, 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 7. 7. 2009 ob 11. uri v
prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu
Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 900-1/2009

Ob-4700/09
Preklic
Mestna občina Ljubljana preklicuje javno
dražbo za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana, in sicer za zemljišče parc. št.
391/2, k.o. Zg. Šiška, ki je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 44 z dne 12. 6. 2009
(Ob-4455/09).
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-4548/09
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 22. in 23.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje (Uradni vestnik
Zasavja, št. 3/2004) Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Trbovlje objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zasavski
muzej Trbovlje.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki strokovno pozna področje
dela zavoda in poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela v muzeju.
Kandidat mora prijavi priložiti program
dela in načrt razvoja muzeja ter dokazila
oziroma izjave o izpolnjevanju pogojev.
Občinski svet Občine Trbovlje bo izbranega kandidata po predhodnem mnenju
sveta zavoda imenoval za direktorja zavoda
za obdobje petih let, za določen čas trajanja
mandata.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v petnajstih dneh po seji občinskega sveta,
na kateri bo izbira opravljena.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, s pripisom »razpis za direktorja
Zasavskega muzeja Trbovlje« v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Občina Trbovlje,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Trbovlje
Ob-4553/09
Svet zavoda Dom starejših Hrastnik na
podlagi 34. člena Statuta Doma starejših
Hrastnik in sklepa 18. seje sveta zavoda
z dne 8. 6. 2009 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž).
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so
opredeljeni v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2).
Mandat direktorja traja pet let.
Kandidati naj pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in predlogom programskih smernic za
delo zavoda pošljejo v roku deset dni po
objavi razpisa na naslov: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik, s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj«. Za
pravočasne bodo štele prijave, ki bodo poslane zadnji dan roka priporočeno po pošti.
Prepozno prispelih in nepopolnih vlog svet
zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Dom starejših Hrastnik

Ob-4577/09
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,
Sežana na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98,
36/00, 127/06) ter Statuta zavoda objavlja
razpis za delovno mesto
strokovni vodja zavoda.
Kandidat/kandidatka za delovno mesto
strokovni vodja zavoda mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba, študijski program medicina s specializacijo iz
interne medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj pri
opravljanju del na področju opravljene specializacije,
– vpis v register zdravnikov,
– veljavna licenca,
– znanje slovenskega jezika (visoka stopnja).
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan
za strokovnega vodjo zavoda za štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev v roku 8 dni od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica
Sežana, Cankarjeva ulica 4,6210 Sežana,
s pripisom »razpis za strokovnega vodjo –
ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Bolnišnica Sežana
Št. 110-39/2009-03110
Ob-4580/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na delovno-socialnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
vrhovnega sodnika, določene v 12. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in

dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4605/09
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob
dolenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje
prosti delovni mesti po 23. členu Zakona
o delovnih razmerjih:
– delovno mesto laboranta in vodjo oddelka podaljšanega bivanja (ž/m) za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2009 do 31. 8. 2010,
– delovno mesto specialnega pedagoga (ž/m) za določen čas s polnim delovnim
časom od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati splošne
in posebne zakonske pogoje.
Pisne ponudbe o izpolnjevanju pogojev
(kopije spričeval, potrdil, odločb ipd.) in opis
dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v 8
dneh po objavi na naš naslov. Kandidati/ke
boste pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ob-4607/09
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarke Ksenije Košar Bratuša razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Kseniji Košar Bratuša v Mariboru.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 038/09
Ob-4654/09
Na podlagi pogodbe št. 3211-08-000098
o financiranju projekta »Tehnična pomočJavna agencija za tehnološki razvoj RSOperativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov-2007-2013 (TP-TIA-OP

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RR-07-13) in pogodbe št. 3211-08-000097
o financiranju projekta »Tehnična pomočJavna agencija za tehnološki razvoj RS
– Operativni program razvoja človeških virov-2007-2013« (TP-TIA-OP ESS-07-13),
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska 22, 1511 Ljubljana
objavlja prosta delovna mesta:
1. višji področni svetovalec III – univerzitetna izobrazba – 1 delovno mesto;
2. strokovni svetovalec IV – univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba – 1
delovno mesto.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Ob-4683/09
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za
delovno mesto vodja centra/službe/delovne enote III – m/ž, v organizacijski
enoti Medicina dela, prometa in športa, za
mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– podiplomski študij iz MDPŠ;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
interneta, e-pošte, zdravstveno informacijskega in poslovnega informacijskega sistema).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene
nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi raz
pisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
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Druge objave
Št. 007-39/2009/21
Ob-4586/09
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 12.
člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni
list RS, št. 49/02, 75/03 in 71/07) objavlja
imenovanja sodnih tolmačev.
Bosanski jezik
1. Mag. Anida Sarajlić, imenovana za
sodno tolmačko za bosanski jezik.
Srbski jezik
1. Milorad Draganić, imenovan za sodnega tolmača za srbski jezik.
2. Doc. dr. Bojan Kukec, imenovan za
sodnega tolmača za srbski jezik.
3. Šeherezada Delić, imenovana za sodno tolmačko za srbski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/22
Ob-4647/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Marijane Lepšina, sodne izvedenke,
imenovane za strokovno področje ekonomije – financ, z dnem 3. 6. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4569/09
Spremembe
Občina Cerkvenjak na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
in sklepa Občinskega sveta občine Cerkvenjak, št. 413-002/2007 z dne 26. 11. 2008,
objavlja spremembe in dopolnitve javnega
zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Cerkvenjak, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/09, prodaja
komunalno opremljenih zemljišč v poslovno
obrtni coni (POC) Cerkvenjak.
Prvi odstavek točke 1. se spremeni z naslednjim besedilom:
Predmet prodaje so nepremičnine – komunalno opremljena stavbna zazidljiva zemljišča navedena v veljavni razpisni dokumentaciji objavljeni na www.cerkvenjak.si.
Drugi odstavek točke 2. se spremeni
z naslednjim besedilom:
Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe
za nakup nepremičnin pošljejo ali oddajo
osebno v zaprti kuverti do vsakega prvega
torka v tekočem mesecu (pričetek z julijem 2009) na naslov: Občina Cerkvenjak,
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin POC Cerkvenjak«. Osebno dostavljene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini Cerkvenjak, najkasneje do 12. ure. Za pravočasno se šteje tudi
pošiljka oddana priporočeno s povratnico
po pošti s poštnim žigom na dan, ki predstavlja rok za oddajo ponudb (vsak prvi torek
v mesecu).
Točka 2. se spremeni z naslednjim besedilom:
Pravočasno prispele ponudbe bo naslednji dan po roku za oddajo ponudb (vsako prvo sredo v mesecu) ob 9. uri odprla,
pregledala in ocenila komisija. Nepravilne
ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane

v z skladu določili tega razpisa, pristojna
komisija ne bo upoštevala in jih bo zavrgla
s sklepom. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva
odpiranja ponudb.
Doda se nova 11. točka z naslednjim
besedilom:
Razpis je odprt do prodaje vseh zemljišč
v POC Cerkvenjak.
Doda se nova 12. točka z naslednjim
besedilom:
Vsa ostala določila iz prvotnega razpisa,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/09,
ostajajo v veljavi.
Celotna razpisna dokumentacija je na
voljo na www.cerkvenjak.si. Vsa dodatna
pojasnila na tel. 02/729-57-00, e-mail: obcina@cerkvenjak.si, kontaktna oseba: Vito
Kraner, mag.
Občina Cerkvenjak
Št. 370-118/2008-26
Ob-4547/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine Mestne občine
Ljubljana v najem
1. Naziv in sedež najemodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina:
Stavbno zemljišče:
– parc. št. 837/2, parkirišče v izmeri 1.190 m2, vpisano v vl. št. 1723 k.o. Šentvid nad Ljubljano, last Mestne občine Ljub
ljana, do celote.
2.2 Zemljišče, ki je predmet oddaje
v najem, da se po določilih Dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in
Uradni list RS, št. 23/91 in ostali), nahaja
v območju urejanja a.1 – trajna kmetijska
zemljišča ŠK5/1 (zemlj. parc. št. 837/2 –
del k.o. Šentvid nad Ljubljano), b.1 – trajna
kmetijska zemljišča, PK5/1, območje lokacijskega načrta (zemlj. parc. št. 837/2-del, k.o.
Šentvid nad Ljubljano) in se oddaja.
2.3 Območje urejanja, kjer se nahaja
predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š5-Stegne (Uradni list SRS, št.
20/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 63/99) in
Odlokom o lokacijskem načrtu za gradnjo
II. tira železniške proge Ljubljana–Vižmarje
ter ureditev tirnih naprav postaj Šiška in
Vižmarje – I. faza modernizacije železniške
proge Ljubljana–Vižmarje (Uradni list RS,
št. 16/91).
2.4 Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Izhodiščna cena najema: 29.280,00
EUR/leto.
3. Pogoji (najema)
3.1 Najemna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina se oddaja po načelu
»videno – oddano«.
3.3 Nepremičnina bo oddana v najem
ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za
najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
najema odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne letne najemnine in
po poravnanih vseh stroških se bo najemniku nepremičnina izročila v najem s pravico
vpisa najemne pravice na najeti nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne najemnine v roku 8
dni po sklenitvi najemne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
najemna pogodba za razdrto.
3.7 Najemnik bo poleg ponujene najemnine dolžan plačati še stroške notarskega
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe najemne pravice na svoje ime in v svojo korist
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne najemne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št. 01261-0100000114,
sklic na št. 201006. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 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 varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno najemno ceno, ki ne sme
biti nižja od objavljene izhodiščne najemne
cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem
nepremičnine parc. št. 837/2, k.o. Šentvid
nad Ljubljano«, na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Komisija za pridobivanje in raz-
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polaganje s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, AdamičLundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani kavciji,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in
informacije za ogled zemljišča – lokacije,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-32, kontaktna
oseba Tadeja Purkat.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v torek, 7. 7. 2009, ob 10. uri, na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, Klub 15 (dvorana).
6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine.
6.3 V primeru, da bo prispelo več ponudb
z istim najvišjim zneskom ponujene najemnine, brez dodatnih ponudb, bo pristojna
komisija ponudnike, ki so ponudili enako
visoko najemnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe – na pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo najemno ceno, je izključena. Župan oziroma
imenovana Komisija s soglasjem župana
lahko ustavita začeti postopek upravljanja
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4594/09
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran objavlja na podlagi drugega odstavka 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) stavbno zemljišče s parc. št. 211/23
– katastrska kultura – njiva 170 m2, vl. št.
347 k.o. Piran,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 28.050,00 EUR;
b) stavbno zemljišče s parc. št. 1307/2 –
katastrska kultura – sadovnjak 308 m2, vl. št.
2141 k.o. Portorož,

izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 49.668,10 EUR;
c) stavbno zemljišče s parc. št. 963/3 –
katastrska kultura – njiva 200 m2, vl. št. 2162
k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 21.922,00 EUR;
d) stavbno zemljišče s parc. št. 2997/5 –
katastrska kultura – njiva 381 m2, vl. št. 39
k.o. Sečovlje,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 45.929,55 EUR;
e) stavbno zemljišče s parc. št. 1594/1
– katastrska kultura – travnik 233 m2, vl. št.
2148 k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmeta
nepremičnine je 39.444,57 EUR;
f) stavbno zemljišče s parc. št. 1437/3
– katastrska kultura – travnik 123 m2, vl. št.
1737 k.o. Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 20.823,00 EUR;
g) stavbno zemljišče parc. št. 167/2 –
katastrska kultura – pašnik 44 m2, parc. št.
169/5 – katastrska kultura – sadovnjak 47 m2
in parc. št. 169/6 – katastrska kultura – sadovnjak 235 m2, vse vl. št. 508 k.o. Piran,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 49.979,06 EUR;
h) stavbno zemljišče parc. št. 1433 –
katastrska kultura – vinograd 1303 m2, sadovnjak 782 m2, njiva 521 m2, vl. št. 99 k.o.
Sečovlje,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 268.261,64 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v točki 1.
pod črko a, b, c, d, e, f in g, je že v posesti
fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota
k lastniški hiši fizičnih oseb.
Stavbno zemljišče, navedeno v 1. točki
pod črko c, je obremenjeno s stvarno služnostno pravico izgradnje in položitve kanalizacijskega priključka v dolžini 45 m in
telefonskega priključka v dolžini 31 m ter
pravico dostopa in vzdrževanja predmetnih
priključkov v skupni dolžini 76 m, v korist
vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine s parc. št. 964, 966/1, 966/2
k.o. Portorož ter služnostno pravico izgradnje/položitve nizkonapetostnega kabelskega priključka elektrike in vzdrževanja dolžine
ca. 10 m in širine ca. 1 m ter dolžine ca. 3
m in širine ca. 1 m na delu parcelne št. 963
oziroma 963/3 kot je označeno na kopiji
katastrskega načrta v korist vsakokratnega
lastnika gospodujoče nepremičnine s parc.
št. 961 in 962/5 k.o. Portorož.
Stavbno zemljišče, navedeno v točki 1.
pod črko g, je obremenjeno s služnostno
pravico izgradnje in obratovanja ter dostopa
zaradi nadzora, vzdrževanja in morebitnih
popravil 20 kV kabelske kanalizacije z 20
kV kablovodi in transformatorske postaje TP
Moštra, in sicer v obsegu za obe parc. št.
stavbišče transformatorske postaje 20 m2,
v plombi pa je zavedena tudi vknjižba služnosti katere predlagatelj je Gratel d.o.o.
Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega
zbiranja ponudb, navedeno v 1. točki pod
črko h, se prodaja pod pogojem, da kupec
na predmetni nepremičnini zgradi stanova-
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nja za potrebe mladih družin v Občini Piran,
na podlagi že pripravljenih projektov in pridobljenih projektnih pogojev, ki so obvezna
za izgradnjo stanovanj. Kupec nepremičnine
se z oddajo ponudbe zavezuje poravnati
tudi izdelavo projektne dokumentacije, ki je
v izdelavi, ter na podlagi te dokumentacije
pridobiti gradbeno dovoljenje. Občina Piran
predmetno zemljišče prodaja z namenom,
da se zagotovijo stanovanja po nižji ceni
od tržne, pod pogoji, ki jih bo pred pričetkom gradnje določila Občina Piran. Kupec
je zavezan zgraditi stanovanja po izdelani
projektni dokumentaciji brez možnosti odstopanja od le-te.
3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10%
izhodiščne vrednosti nepremičnine brez
DDV, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo
varščine je dne 6. 7. 2009 do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra),
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po poobla
ščencu;
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje
do 6. 7. 2009 do 12. ure, na naslov Javno
podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330
Piran, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – ne odpiraj!«, ne glede na
datum poštnega žiga. Na ovojnici mora biti
naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji
ponudbe.
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4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za nepremičnine v lasti Občine Piran.
5. Odpiranje ponudb bo dne 8. 7. 2009
ob 9. uri. Odpiranje ponudb ni javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15
dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer 8 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec
kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po
plačilu celotne kupnine.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07).
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Miloška Raktelj,
tel. 05/61-750-33.
Občina Piran
Št. 478-008/2009-002
Ob-4597/09
Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07) in Sklepa o Letnem načrtu
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009
z dne 18. 12. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj
1. Navedba prodajalca: Občina Gorenja
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas.
2. Predmet prodaje je naslednje stanovanje:
– garsonjera št. 25 v mansardi večstanovanjske hiše Sestranska vas 14, Gorenja
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vas, s kletjo, v izmeri 31,15 m2 – izklicna
cena 50.225,00 EUR.
Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od
izklicne, ni možna.
Davek na promet nepremičnin in stroški povezani z zemljiškoknjižnimi vpisi niso
vključeni v ceno in jih poravna kupec.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Prodajni pogoji so naslednji:
a) 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, matično številko, davčno številko, transakcijski račun,
podpisnika pogodbe oziroma zakonitega
zastopnika,
– predmet ponudbe s ponujeno ceno, ki
ne sme biti nižja od izklicne cene,
– dokazilo o pravočasnem plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne banke, ki
je izvedla plačilo,
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS (oziroma kopijo osebne izkaznice),
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega iz registra, ki ni starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS).
b) Ponudnik mora pravočasno vplačati
varščino v višini 10% ponujene cene na
račun št. 01227-0100007212 z obveznim
sklicem na številko 00 606. Za pravočasno
plačano varščino štejejo plačila na TRR prodajalca vključno do 16. 7. 2009.
c) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 20. 7. 2009
do 12. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
d) Za veljavne bodo štele pravočasno
prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino. Ponudbe, ki ne
bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavin
oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, bodo izločene. Ponudnik
bo o izločitvi obveščen, morebitna vplačana
varščina pa mu bo vrnjena v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
e) Rok vezanosti ponudnika na dano
ponudbo je najmanj 60 dni od predložitve
ponudbe.
f) Izbor bo opravljen in vsi ponudniki pisno obveščeni o izbiri v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
g) Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 15 dneh po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine v korist lastnika.
h) Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Vplačana
varščina se kupcu vračuna v kupnino. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
i) Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno
povrnjeno varščino najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
5. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake in kupec nima pravice

uveljavljati z objekti povezanih kasnejših reklamacij.
6. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo v času uradnih ur
v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane in
po tel. 04/51-83-100.
7. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Občine Gorenja vas - Poljane
Št. 478-9/2009
Ob-4612/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova ulica 5, 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,
94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja – pristojna komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje
Stanovanje:
Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5
v II. nadstropju, v izmeri 55,80 m2, v stanovanjski stavbi v Podgradu, Podgrad 103,
letnik 1950, zemljiškoknjižno stanje urejeno,
etažna lastnina ni vzpostavljena.
a) Izhodiščna cena: 29.750,00 €.
b) Ogled stanovanja je možen 22. 6.
2009 med 12. in 13. uro.
4. Ogled nepremičnine
Interesenti za nakup stanovanja si lahko
le-tega ogledajo v zgoraj določenem terminu.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine smo dosegljivi od 15. 6.
2009 do 29. 6. 2009 na tel. 01/369-77-72,
med 13. in 15. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu videno kupljeno.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija.
Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec
(najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe, v 15 dneh po odpiranju ponudb
pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank,
plača kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, št. 01100-6300109972,
sklic 18 26115-7200013-78732009. Položena kavcija se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4.
točki, ne sklene pogodbe in je krivda na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja,
v višini 2.975,00 €, na transakcijski račun
Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18
26115-7200013-78732009.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov ter
telefonsko številko, navedbo nepremičnine
za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna
številka, nadstropje ter št. stanovanja) in
ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi
priložiti:
a) potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
b) dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe, oziroma izpis iz
ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p.
ipd.),
c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
d) 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),
e) pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
f) pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – Podgrad«,
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana, do 7. 7. 2009 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in navedene pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija.
8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka
prodaje državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
9. Pravila javne dražbe: javno zbiranje ponudb 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 javnega zbiranja ponudb nadzoruje
pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 7. 7.
2009 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je
pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v sejni sobi, v medetaži na naslovu
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-4585/09
Občina Izola na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu s posamičnim programom razpolaganja
št. 351-15/2009 z dne 12. 6. 2009 objavlja
naslednji
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne
pravice za izvedbo projekta »Izgradnja
podzemne garaže na območju UN
Pošta«
1. Ime in sedež lastnika zemljišč: Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo
zastopa župan dr. Tomislav Klokočovnik.
2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice
Z javnim pozivom se ponudnike vabi
k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne
pravice zaradi izvedbe projekta »Izgradnja
podzemne garaže na območju UN Pošta«
na zemljišču v lasti Občine Izola.
Stavbna pravica je pravica na podlagi
katere lahko upravičenec zgradi objekt in
ima v lasti zgradbo nad in pod zemljiščem,
in sicer:
– zemljišče s parcelno št. 271, k.o. Izola
v izmeri 429,06 m2,
– zemljišče s parcelno št. 272/3, k.o. Izola v izmeri 4,49 m2,
– zemljišče s parcelno št. 273/2, k.o. Izola v izmeri 0,03 m2,
– zemljišče s parcelno št. 287, k.o. Izola
v izmeri 365,15 m2,
– zemljišče s parcelno št. 288/1, k.o. Izola v izmeri 176,82 m2,
– zemljišče s parcelno št. 289, k.o. Izola
v izmeri 234,14 m2,
– zemljišče s parcelno št. 290/1, k.o. Izola v izmeri 44,92 m2,
– zemljišče s parcelno št. 291, k.o. Izola
v izmeri 280,89 m2,
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– zemljišče s parcelno št. 292, k.o. Izola
v izmeri 306,75 m2,
– zemljišče s parcelno št. 295/1, k.o. Izola v izmeri 106,07 m2,
– zemljišče s parcelno št. 295/2, k.o. Izola v izmeri 2,26 m2,
– zemljišče s parcelno št. 296, k.o. Izola
v izmeri 260,01 m2,
– zemljišče s parcelno št. 347, k.o. Izola
v izmeri 113,71 m2,
– zemljišče s parcelno št. 348, k.o. Izola
v izmeri 1167,3 m2,
– zemljišče s parcelno št. 349, k.o. Izola
v izmeri 203,08 m2,
– zemljišče s parcelno št. 350, k.o. Izola
v izmeri 399,75 m2,
– zemljišče s parcelno št. 363/1, k.o. Izola v izmeri 96,65 m2,
– zemljišče s parcelno št. 364/4, k.o. Izola v izmeri 12,12 m2.
Skupna površina izvrševanja stavbne
pravice znaša 4.203,20 m2.
Namen podelitve stavbne pravice je izgradnja podzemne garaže. Kolikor izkaže
imetnik stavbne pravice interes, ima tudi
možnost izgradnje trgovsko-poslovno-stanovanjske objekte, v skladu z »UN Pošta«.
3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega poziva je pridobitev
stavbne pravice.
Podlaga za nastanek stavbne pravic je
pogodba o ustanovitvi stavbne pravice pri
čemer pa stavbna pravice dejansko nastane
šele z vpisom v zemljiško knjigo.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je enako seštevku:
– ocene komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremljenost za predvideno garažno hišo (komunalni prispevek za
preostale objekte se obračuna ločeno, kot
tudi komunalni prispevek za bodočo komunalno opremo) in
– ocenjene vrednosti stavbne pravice
za potrebe tega javnega razpisa in je na
dan 8. 5. 2009 ocenjeno v višini 1.825.812,00
EUR,
kar predstavlja minimalni pogoj občine
– 195 parkirnih mest (v nadaljevanju: nadomestilo). Po opravljeni dokončni parcelaciji
in temu ustrezno spremenjeni ocenjeni vrednosti se število parkirnih mest sorazmerno
spremeni.
Ponudniki ne morejo ponuditi nižjega nadomestila, kot je določeno izhodiščno nadomestilo. Ponudniki lahko ponudijo višje
nadomestilo, na način kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo
za stavbno pravico plačal tako, da bo prenesel v last in posest občine 195 parkirnih
mest (oziroma sorazmerno spremenjeno
število mest glede na stanje po opravljeni
dokončni parcelaciji), v 30 dneh po uspešno izvedenem tehničnem pregledu in izdaji uporabnega dovoljenja za podzemno
garažo.
Način in plačilo nadomestila predstavlja
bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da več ponudnikov s popolnimi ponudbami ponudi enako ekonomsko
ugodnost za občino in komisija enako oceni
primernost poslovnega načrta, ki je predmet
stavbne pravice ali je več ponudnikov glede
na merila z enakovrednimi ponudbami, se
med njimi, skladno z 29. členom ZSPDPO,
izvedejo pogajanja.
5. Čas trajanja in prenehanje stavbne
pravice
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Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 30 let.
Po preteku pogodbe o stavbni pravici je
imetnik stavbne pravice dolžan, v primeru,
če med strankama ne pride do drugačnega
dogovora, povrniti zemljišče v prvotno stanje
(BOR klavzula).
6. Podrobnejše informacije in ogled nepremičnine, ki je predmet javnega poziva
Nepremičnine, ki so predmet podelitve
stavbne pravice, si je mogoče ogledati po
predhodnem dogovoru z Barbaro Miklavc.
Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov:
Barbara.Miklavc@Izola.si.
Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo
pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo na elektronski naslov: Rado.Gomezelj@Izola.si, do izteka razpisnega roka,
z oznako »Stavbna pravica Izgradnja podzemne garaže na območju UN Pošta«, kontaktna oseba je Rado Gomezelj.
7. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za stavbno pravico izgradnja podzemne garaže na
območju UN Pošta«, najpozneje do 10. 7.
2009, do 12. ure, na naslov: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija.
Na hrbtni strani ovojnice mora bit naveden
naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno v vložišču
Občine Izola, na naslovu: Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
8. Drugi pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo vse pogoje,
določene v javnem razpisu.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o vplačilu varščine v višini 50.000,00 EUR.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo moral izbrani ponudnik
v roku 30 dni od dneva poziva skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, sicer
se šteje, da je od ponudbe odstopil. Stroške
sklenitve pogodbe o stavbni pravici nosi izbrani ponudnik. V pogodbi bosta lastnik in
imetnik stavbne pravice določila podrobnosti, ki s to objavo niso zajeti. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v roku 1
meseca po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi
stavbne pravice.
Imetnik stavbne pravice je dolžan, v skladu z namenom podelitve stavbne pravice,
zgraditi podzemno garažo. Kolikor izkaže
interes, ima tudi možnost izgradnje trgovsko-poslovno-stanovanjskega
objekta,
v skladu z »UN Pošta«. Ravno tako mora
imetnik stavbne pravice poskrbeti za izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture,
glede katere bo sklenjena posebna pogodba
o opremljanju, prevzeti mora vso odgovornost glede urejanja vseh lastniško-pravnih
razmerij z lastniki/uporabniki stavb, ki se
nahajajo na območju podelitve stavbne pravice in sam pridobiti vsa morebitno potrebna
soglasja ter upravna dovoljenja.
9. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
V primeru, da bo komisija pri pregledu
ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna,
bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudbe.
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Rok za dopolnitev ponudbe bo 8 dni od
prejema poziva za dopolnitev. V primeru,
da ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika
zavrže.
10. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega poziva je komisija imenovana s strani
župana. Na podlagi izvedenega postopka
javnega poziva sprejme sklep o izboru imetnika stavbne pravice župan.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 30 dni po dnevu odpiranja ponudb.
11. Negativna pogodbena klavzula: občina lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje
stavbne pravice in sklenitve pravnega posla,
pri čemer ponudnikom povrne dokazljive
stroške v postopku javnega poziva.
Občina Izola
Ob-4684/09
Na podlagi sklepa 58. seje Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad objavlja naslednji
javni poziv
za dolgoročna stanovanjska posojila
za nakup stanovanj Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije,
javnega sklada
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (dalje: Sklad) ima v prodaji
stanovanja po javnih razpisih 2007 in 2008,
ki niso bila prodana v rednem razpisanem
roku. Prosta stanovanja so na lokacijah Postojna, Maribor, Kranj, Jesenice, Ajdovščina,
Vipava, Rače pri Mariboru, Pivka in Šmarje
pri Jelšah. Podrobnosti o posameznih stanovanjih in pogojih za njihov nakup si lahko zainteresirani kupci ogledajo na spletni
strani Sklada www.ssrs.si pod rubriko stanovanja.
Sklad nudi za
a) nakup prostih tržnih stanovanj in
b) za plačilo kupnine za stanovanja, ki
so bila že prodana na podlagi razpisov iz
prejšnjega odstavka (veljavno sklenjene
prodajne pogodbe), pa na dan objave tega
javnega poziva še ni bila plačana kupnina
v višini preko 50%,
možnost ugodnega kreditiranja z dolgoročnim stanovanjskim posojilom pod pogoji
tega poziva.
Za dolgoročno stanovanjsko posojilo lahko zaprosijo vsi zainteresirani kupci za nakup neprodanih stanovanj po Razpisu 2007
in Razpisu 2008 in kupci, ki še niso poravnali kupnine v višini več kot 50% za že prodana
stanovanja.
Posojilo bo odobreno izbranim kupcem
stanovanj v zaprošeni višini pod pogoji tega
poziva in obrazcev tega poziva, vendar največ v višini 80% pogodbene cene stanovanja oziroma 80% višine še ne plačanega
dela kupnine za že prodana stanovanja.
Posojilo v primeru iz b) alineje ni mogoče
pridobiti za namene poplačila kredita najetega za nakup stanovanja pri Skladu, ki so ga
kupci najeli že pri drugih subjektih.
1. Odplačilna doba posojila je do 15 let.
Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah
z direktno obremenitvijo plače oziroma pokojnine.
2. Izbrani kupec, ki se bo odločil za najem posojila po tem pozivu, se bo lahko
odločil za:

– fiksno (nespremenljivo) obrestno mero
v višini 5% ali
– spremenljivo obrestno mero v višini 6m
EURIBOR + 1,1%.
Višino spremenljive obrestne mere se
določa 2-krat letno, in sicer na dan 31. 3.
in 30. 9. vsako koledarsko leto, in sicer
na podlagi podatkov o višini EURIBOR
z dne 31. 3. in 30. 9. oziroma zadnji delovni
dan pred tem datumom.
3. Posojilojemalec mora biti odplačilno
sposoben. Odplačilno sposoben je posojilojemalec, ki:
– je v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas ali upokojen,
– na svoj bančni račun prejema redne
mesečne prilive oziroma dohodke, med katere štejemo plačo in pokojnino,
– ob koncu odplačilne dobe posojila ne
presega 75 let.
Odplačilno sposobnost se ugotavlja na
podlagi zadnjih trimesečnih bančnih izpiskov posojilojemalca, pri tem, da mora
posojilojemalcu ob upoštevanju vseh že
sprejetih obveznosti na računu po obračunu anuitete za posojilo po tem pozivu ostati
najmanj 537 EUR.
V primeru, da posojilojemalec ni sposoben za odplačilo posojila ali za odplačilo posojila v celoti, lahko v posojilni odnos vstopi
soplačnik, ki sočasno s posojilojemalcem
podpiše posojilno-zastavno pogodbo in je
tudi odgovoren za odplačilo dolga. Posojilna sposobnost soplačnikov se ugotavlja na
enak, zgoraj opisani način.
4. Posojilojemalec je dolžan odobreno
posojilo zavarovati z zastavo kreditiranega stanovanja v obliki notarskega zapisa
in ustreznim vpisom prve zastavne pravice
v zemljiško knjigo. Zastavljeno stanovanje
brez soglasja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada ni možno zamenjati ali prodati oziroma dodatno
obremeniti, za kar se izvede ustrezen vpis
prepovedi v zemljiško knjigo.
5. Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za
vse običajne rizike in zavarovalno polico
vinkulirati v korist Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada. Stroške vseh zavarovanj posojila plača posojilojemalec.
6. Splošne pogoje prodaje, seznam stanovanj ter vzorec prodajne pogodbe, si zainteresirani lahko ogledajo na sedežu Sklada,
v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, v času
uradnih ur in na spletni strani www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad si pridržuje pravico, da izbranemu kupcu ne omogoči oziroma odobri
najema posojila v primeru, da ugotovi, da
so bili ob prijavi za nakup stanovanja in/ali
v postopku ugotavljanja odplačilne sposobnosti predloženi nepravi podatki oziroma
da obstaja dvom v resničnost predloženih
podatkov oziroma v možnost odplačevanja
posojila.
Skladno z določili razpisov 2007 in 2008
v primeru, če izbrani kupec ne bo sklenil
prodajne pogodbe v roku, ki ga pisno določi prodajalec, se šteje, da je nepreklicno
izjavil, da od sklenitve pogodbe odstopa.
V navedenem primeru se znesek dela vplačane are v višini 5.000 EUR, ki jo je prosilec
vplačal ob prijavi, kupcu ne vrne in ga prodajalec zadrži.
Kupec mora zaradi ugotavljanja kreditne
sposobnosti pred kandidiranjem za nakup
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stanovanja predložiti dokumente za ugotavljanje kreditne sposobnosti in pridobiti
Sklep o odobritvi kredita, sicer se v primeru
neodobrenega posojila s strani Sklada in
odstopa od podpisa pogodbe, del vplačane
are v višini 5.000 EUR kupcu ne vrne in ga
prodajalec zadrži.
Vse informacije lahko dobite v času uradnih ur osebno na sedežu Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
v Ljubljani, na Poljanski cesti 31 ali na tel.
01/47-10-500 ter na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada www.stanovanjskisklad-rs.si
oziroma www.ssrs.si, kjer si zainteresirani
lahko tudi izračunajo informativno odplačilno
sposobnost oziroma najvišjo višino posojila
glede na pogoje tega poziva.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije
Št. 35207-6/2009
Ob-4581/09
Na podlagi prvega odstavka 8. člena
Zakona o nepremičninskem posredovanju
(Uradni list RS, št. 42/03, 21/06 – odločba
US, 47/06, 50/06 – ZMVN) in tretjega odstavka 23. člena Pravilnika o strokovnem
izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih posrednikov (Uradni list RS, št.
14/04, 21/06 – odločba US) objavlja Ministrstvo za okolje in prostor
javno povabilo
za izbor izvajalcev izobraževanj
za dopolnilno usposabljanje
nepremičninskih posrednikov
Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub
ljana.
Predmet javnega povabila: oddaja prijav
za izbor izvajalcev izobraževanj za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov zaradi sprememb predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega
izpita za nepremičninskega posrednika.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljene pravne osebe oziroma organizacije, ki opravljajo dejavnost izobraževanja in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo sprejet program izobraževanja
in pripravljeno gradivo za izvajanje dopolnilnega usposabljanja za nepremičninske posrednike. Program izobraževanja in gradivo
morata slediti spremembam zakonodaje na
področju nepremičnin (osnove stvarnega
prava, zemljiška knjiga, notarske listine pri
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nepremičninskem posredovanju, stanovanjska zakonodaja, zakon o nepremičninskem
posredovanju, davčna ureditev v prometu
z nepremičninami, osnove vrednotenja nepremičnin, prostorsko načrtovanje, graditev
objektov, evidentiranje nepremičnin). Program izobraževanja in gradivo za dopolnilno
usposabljanje nepremičninskih posrednikov
morata biti priložena ponudbi;
2. zagotavljajo predavatelje z najmanj
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in
najmanj osem let delovnih izkušenj pri opravljanju strokovnih del iz vsebinskih področij
programa strokovnega izpita, za katera so
imenovani kot predavatelji za oblikovanje in
izvedbo posameznih vsebin;
3. sposobnost organizacije izvedbe izobraževanja – sposobnost ponudnika za
izvedbo izobraževanja ter rezultati izobraževanj, ki so bili v zadnjih treh letih uspešno zaključeni in so relevantni s predmetom
tega povabila. Za ustrezno referenco ponudnika se šteje priporočilo o kvaliteti uspešno
zaključenih izobraževanj v obdobju zadnjih
treh let.
Imenovanje izvajalcev izobraževanj: izvajalce izobraževanj z aktom o imenovanju
imenuje minister za okolje in prostor izmed
organizacij, ki so se odzvale javnemu povabilu k sodelovanju in ki izpolnjujejo navedene pogoje.
Način in rok predložitve ponudbe: ponudniki za izvajalce izobraževanj naj ponudbe z dokazilom o registraciji opravljanja
dejavnosti izobraževanja in ostalimi dokazili
o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev,
pošljejo priporočeno v zaprtih ovojnicah
s pripisom »Ne odpiraj – Izbor izvajalcev
izobraževanja« na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, ali
vložijo osebno v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48/II. Rok za oddajo
ponudbe je 30 dni po objavi.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/420-23-80.
Odpiranje vlog, izbira in rok za obveščanje o izidu: postopek izbire bo izvedlo
Ministrstvo za okolje in prostor. Zbiranje ponudnikov ter njihova izbira se ne izvaja po
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08). O izbiri in imenovanju
izvajalcev izobraževanj bodo ponudniki obveščeni pisno najkasneje v roku 45 dni po
preteku roka za oddajo ponudbe.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-11/2006/18
Ob-4601/09
V register političnih strank se pri politični stranki Slovenski demokratski stranki,
s skrajšanim imenom Slovenski demokrati,
s kratico imena SDS in s sedežem v Ljub
ljani, Trstenjakova ulica 8, ter z matično
številko: 5299446, vpiše sprememba statuta
in sprememba programa stranke.
Ob-4602/09
V register političnih strank se pri politični stranki DeSUS – Demokratični stranki
upokojencev Slovenije, s kratico imena
DeSUS in s sedežem v Ljubljani, Kersnikova ulica 6 ter z matično številko: 5492734,
vpiše sprememba statuta in sprememba
programa stranke.
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Evidence sindikatov
Št. 101-13/2009-2
Ob-4246/09
Statut Sindikata podjetja za impregnacijo lesa Hoče, Miklavška cesta 53, ki je
hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi
odločbe številka 141-10-056/93-0800-11,
z dne 19. 5. 1993 in vpisan v evidenco
statutov sindikatov pri UE Maribor pod zaporedno številko 56, z dne 18. 5. 1993,
se izbriše iz evidence statutov sindikatov
z dne 26. 5. 2009.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor pod zaporedno številko 17/2009, z dne 26. 5. 2009.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4576/09
Ime medija: Radio Bakla.
Izdajatelj: Radio 1 CE, d.o.o., Mestni
trg 5, 3310 Žalec.
Prokurist: Andrej Vodušek, Sergeja Hajnšek.
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Objave gospodarskih družb
Št. 31
Ob-4590/09
Predsednik uprave Perutnina Ptuj reja
perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega
mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, matična številka 5141966000, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča na Ptuju pod vl. št.
1/00406/00 (v nadaljevanju: Perutnina Ptuj
d.d.), na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo.
1. Dne 9. 6. 2009 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva 7, 2250 Ptuj, predložena pogodba
o pripojitvi družbe Farma Draženci reja prašičev d.o.o., Draženci 10A, 2288 Hajdina,
matična številka 1839632000, k družbi Perutnina Ptuj d.d.
2. Na sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d.,
v informativni pisarni sedeža uprave družbe
na Ptuju, Potrčeva 10, bo od objave tega obvestila en mesec, vsak delavnik od 9. do 15.
ure, na vpogled naslednja dokumentacija:
– pogodba o pripojitvi družbe Farma Draženci d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d.d.,
– letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna
leta,
– zaključno poročilo družbe Farma Draženci d.o.o.,
– skupno poročilo poslovodstev obeh
družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi,
– poročilo o pripojitvi nadzornega sveta
družbe Perutnina Ptuj d.d.
3. Vsakemu delničarju, upniku in delavcu
se bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Perutnina Ptuj d.d.
Roman Glaser, predsednik uprave
Ob-4593/09
iDOM, Poslovne storitve Matjaž Košir
s.p., Kmetijska ulica 1B, 2000 Maribor, mat.
št. 3395537000, v skladu s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1)
objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja
na prevzemno družbo i-DOM, upravljanje,
projekti, svetovanje, d.o.o., Mladinska ulica 54, 2000 Maribor, v skladu s 673. členom
Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1).
Predviden datum prenehanja opravljanja
dejavnosti samostojnega podjetnika je tri
mesece po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma 19. 9. 2009.
iDOM,
Poslovne storitve Matjaž Košir s.p.
Ob-4589/09
Likvidacijski upravitelj družbe ITAS-PTI
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljanska cesta 65, 1330 Kočevje, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Srg 2009/14697 z dne 9. 6. 2009, vpisan
začetek redne likvidacije v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do družbe ITAS-PTI d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljanska cesta 65, 1330 Kočevje.

Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe
ITAS-PTI d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljanska
cesta 65, 1330 Kočevje, v dveh izvodih
z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino terjatev.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
ITAS-PTI d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Franc Mihelič
Ob-4591/09
Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, navezujoč se na Zakon o zavodih, objavlja zavod Vaš uspeh zavod, Maribor – v likvidaciji, poziv upnikom.
Sodišče je s sklepom z dne 11. 6. 2009
vpisalo začetek likvidacijskega postopka zoper Vaš uspeh zavod za produktivna usposabljanja Maribor – v likvidaciji, Maribor,
Partizanska cesta 35.
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.
Vaš uspeh zavod za produktivna
usposabljanja Maribor – v likvidaciji,
Maribor
Likvidacijska upraviteljica
Stanka Osterc
Ob-4665/09
Likvidacijski upravitelj družbe Novi polo
modeli d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljanska
cesta 39, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka: 1599372000, ID za DDV:
SI41450426, v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na
podlagi sklepa Srg 2009/13383 z dne 15. 6.
2009, s katerim je Okrožno sodišče v Mariboru v register vpisalo začetek redne
(prostovoljne) likvidacije, objavlja poziv
upnikom družbe, da mu najkasneje v roku
tridesetih dni od dneva objave tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe. Priporočeno pošto z ustrezno dokumentacijo,
ki dokazuje obstoj in višino terjatev, upniki naslovijo na likvidacijskega upravitelja
na zgoraj navedeni naslov sedeža družbe
s pripisom: prijava terjatev.
Novi polo modeli d.o.o. – v likvidaciji
Štefan Polanšček, likvidacijski
upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4603/09
Na podlagi prvega odstavka 520. člena
ZGD-1 se sprejme naslednji sklep: Osnovni kapital družbe se zmanjša za 12.428,00
EUR in po zmanjšanju znaša 7.500,00 EUR.
Morebitne upnike se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Komočar, računovodski servis, d.o.o.

Ob-4604/09
Direktor družbe Brivnice-Česalnice,
d.o.o., s sedežem v Kopru, Kidričeva ulica 46, vpisana v sodno/poslovnem registru
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pod vložno številko z matično številko 5144868, z vpisanim
osnovnim kapitalom nominalne vrednosti 34.426,00 EUR, Galić Marinko skladno
z določbami 520. člena ZGD-1 objavlja naslednji sklep:
1. osnovni kapital družbe, ki znaša v nominalni vrednosti 34.426,00 EUR, se zmanjša za znesek skupne nominalne vrednosti
poslovnih deležev družbenika FS - Frizerski
salon Galić, Srebrničeva ulica 1, 6000 Koper, ki znašajo v višini 11.517,12 EUR, tako
da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju v nominalni vrednosti 22.908,88 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom poslovnih deležev oziroma izstopom družbenice FS - Frizerski salon Galić
k.d. z izplačilom nabavne vrednosti poslovnih deležev, ki se umikajo, v roku treh let od
dneva izstopa.
Pozivamo upnike, da se v treh mesecih
od te objave zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala. Upnikom se zagotavlja pravica po 520.
členu ZGD-1.
Brivnice-Česalnice, d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-4543/09
Na podlagi določil Statuta družbe Gopek
d.d., sklicuje uprava družbe
19. skupščino
družbe Gopek d.d. Nova Gorica,
Prvomajska 37,
ki bo v četrtek, 30. 7. 2009, ob 16. uri,
na sedežu družbe (sejna soba II. nadstropje upravne stavbe) v Novi Gorici, Prvomajska 37, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine in potrditev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Potrdijo se organi skupščine po
predlogu uprave in nadzornega sveta. Skupščini družbe prisostvuje izbrana notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2008 za
družbo in skupino Gopek d.d, z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega in konsolidiranega letnega
poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim in konsolidiranim letnim poročilom
za leto 2008 za družbo in skupino Gopek
d.d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za
leto 2008.
3. Obravnava in sprejem predloga za
uporabo bilančnega dobička za leto 2008 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za leto 2008.
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Predlog sklepa: bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 510.779 EUR
in ostane nerazporejen. Skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2008.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
za leto 2009 se imenuje revizorska družba
Tekos Revizija d.o.o. Kobarid.
Seje se lahko udeležijo in na njej glasujejo le delničarji in njihovi pooblaščenci, ki
svojo udeležbo potrdijo pri Jež Zdenki ali
Vogrič Edi, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pisno gradivo je na vpogled na sedežu
družbe pri Milost Patriciji, in sicer vsak delavnik med 14. in 16. uro.
Gopek d.d.
uprava družbe
Ob-4549/09
Na podlagi 13. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
26. skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria,
Pristaniška ulica 10,
ki bo dne 20. 7. 2009 ob 11. uri v poslovnih prostorih TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani, Dunajska 22, IX.
nadstropje, sejna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli mag. Vladimirja Miša Čeplaka, za preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak, ml. iz Ljubljane.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem
nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2008 ter
podelitev razrešnice članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa:
Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008
z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje revizijske službe za poslovno
leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta ter
poročilom nadzornega sveta za poslovno
leto 2008.
Upravi in nadzornemu svetu TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., skupščina
za poslovno leto 2008 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2009 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000
Ljubljana.
4. Seznanitev z odstopno izjavo člana
nadzornega sveta, imenovanje novega člana
nadzornega sveta in uskladitev mandatov.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z izjavo dr. Boruta
Eržena o odstopu s funkcije člana nadzornega sveta.
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Za člana nadzornega sveta se izvoli Igor
Stebrnak za mandatno dobo v trajanju od
dne 21. 7. 2009 do dne 15. 9. 2012.
Zaradi uskladitve mandatov članov
nadzornega sveta se podaljša mandat članu nadzornega sveta Tadeju Čoroliju do
dne 15. 9. 2012.
5. Seznanitev skupščine z odpoklicem in
imenovanjem predstavnice delavcev v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: svet delavcev seznanja
skupščino, da je z dnem 19. 11. 2008 odpoklical članico nadzornega sveta Matejo
Bojanovič in z dnem 20. 11. 2008 za nadomestno članico nadzornega sveta izvolil Eriko Kranjc za mandatno obdobje od 20. 11.
2008 do 1. 1. 2010.
6. Določitev bruto višine sejnin članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za udeležbo na sejah nadzornega sveta
so predsednik in člani nadzornega sveta
upravičeni do sejnine, pri čemer pripada
predsedniku nadzornega sveta sejnina v višini 357,00 EUR bruto, ostalim članom nadzornega sveta pa sejnina v višini 275,00
EUR bruto.
Predsednik in člani nadzornega sveta so za udeležbo na korespondenčni seji
nadzornega sveta ali za udeležbo na seji
komisij oziroma odborov nadzornega sveta
upravičeni do sejnine, pri čemer se sejnina
za vsako takšno sejo določi v višini 80%
sejnine, določene v prvem odstavku tega
sklepa.
Če je zaradi predsednikove odsotnosti
vodil sejo nadzornega sveta ali sejo komisije oziroma odbora nadzornega sveta
drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo prejel predsednik, če bi
vodil sejo.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema
in velja do 31. 12. 2010. V času veljavnosti
tega sklepa se začasno ne uporablja sklep,
sprejet na 21. zasedanju skupščine družbe,
dne 11. 12. 2006.
7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta zavarovalnice v predloženem besedilu.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti
predložena v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe v roku 7
dni po objavi sklica skupščine. Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom
sklepov po posameznih točkah dnevnega
reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen.
Udeležba na skupščini
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
ki se vodi pri KDD, d.d., Ljubljana. Na dan
zasedanja skupščine se morajo delničarji
prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in

s predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo je delničarjem dostopno vsak delovni
dan od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine naprej v tajništvu uprave
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
na njenem sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
član uprave
Gregor Strmčnik
član uprave
mag. Ivan Gracar
Ob-4550/09
Na podlagi določil 24. člena Statuta
družbe Creina d.d. Kranj, sklicuje uprava
družbe
11. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, 20. 7. 2009, ob 13.
uri, v sejni sobi družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Vojko Pintar.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: imenujejo se organi
skupščine:
– predsednica skupščine: Karolina Beton,
– preštevalka glasov: Ivica Ribnikar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, z mnenjem revizijske hiše in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa št. 2.1: bilančni dobiček
za leto 2008, ki znaša 177.213,10 EUR, se
uporabi:
– del bilančnega dobička v višini 83.877,10 EUR ostane nerazporejen,
– za izplačilo dividend se razdeli 93.336,00 EUR, kar je 3,00 EUR bruto
na delnico.
Dividenda pripada delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine in se izplača najkasneje v 90
dneh po sprejemu sklepa.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2008.
3. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov
izplačajo nagrade v skupnem bruto znesku 3.544,00 EUR, v denarju, v razmerju
sejnin.
4. Imenovanje revizorja družbe za
leto 2009.
Predlog sklepa št. 4: za izvedbo revizije
računovodskih izkazov družbe v letu 2009
se imenuje revizijska hiša ABC Revizija
d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 12. in 14. uro od dneva objave do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic, ki so deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD,
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
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pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Creina d.d. Kranj
uprava
Peter Zaletelj
Ob-4554/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 19. in 20. člena Statuta
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice
Tilia, d.d. uprava družbe sklicuje
28. skupščino
delničarjev delniške zavarovalne družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d.,
ki bo potekala v četrtek, 23. 7. 2009,
s pričetkom ob 13. uri, v veliki sejni sobi
upravne stavbe na sedežu družbe Seidlova
cesta 5, 8000 Novo mesto.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Roka Sajeta,
– za člane verifikacijske komisije:
– za predsednico Polono Razpotnik,
– za članico Doris Vrhovšek,
– za člana Aljaža Lipoglavška,
– za zapisnikarico skupščine Cvetko Bartolj.
Seji prisostvuje vabljeni notar Ivan
Žetko.
2. Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 Zavarovalnice Tilia, d.d., z revizorjevim in aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za
leto 2008 in z letnim poročilom o notranjem
revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2008 Zavarovalnice Tilia, d.d., z revizorjevim in aktuarskim
mnenjem, s poročilom nadzornega sveta,
s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2008 in z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008
z mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o bilančnem
dobičku in podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2008 znaša 370.781,82 EUR.
Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 233.051,70 EUR in čistega dobička poslovnega leta v višini 137.730,12 EUR.
O uporabi bilančnega dobička v višini 370.781,82 EUR se bo odločalo v naslednjih letih in se prerazporedi v preneseni
dobiček.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizijske družbe za
revidiranje letnega poročila družbe za
leto 2009.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega poročila Zavarovalnice Tilia, d.d. za leto 2009
se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljub
ljana.
5. Spremembe statuta.

Predlog sklepa:
Besedilo 13.a člena statuta se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
''Uprava družbe je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih od
vpisa spremembe statuta, sprejete na 28.
skupščini, v sodni register brez posebnega
sklepa skupščine lahko poveča osnovni kapital za največ 7.000.000,00 EUR (sedem
milijonov 00/100 eurov) z izdajo novih delnic
za vložke (ODOBRENI KAPITAL).
Uprava družbe sme, ob soglasju nadzornega sveta, v celoti ali delno izključiti
prednostno pravico do novih delnic.
Nove delnice, izdane v okviru odobrenega kapitala, se lahko izdajo tudi delavcem
družbe.
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora
za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti
in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto
odločitvijo uprave o povečanju osnovnega
kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.''
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
izdelavo čistopisa statuta.
6. Seznanitev s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, ki so jih za opravljanje nalog v Zavarovalnici Tilia, d.d. prejeli v poslovnem
letu 2008.
Objava, udeležba na skupščini družbe in
uresničevanje glasovalne pravice
Predlagatelj sklepa pod točko 4. je nadzorni svet, predlagatelja ostalih sklepov pa
nadzorni svet in uprava skupaj.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako,
da družba prejme prijavo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer
bo seja, ter s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne
lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodno-poslovnega
registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo z utemeljenimi predlogi sklepov
za skupščino je dostopno na sedežu družbe
v oddelku kadrovsko-pravnih del vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica pa do dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi ter besedilo predlagane
spremembe statuta z utemeljitvijo sta objavljena tudi na spletni strani Zavarovalnice
Tilia, d.d.: http://www.zav-tilia.si/si/.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge pošljejo družbi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predlogi
delničarjev, ki družbi ne bodo poslani v tem
roku in bodo dani najkasneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
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skupščine istega dne v istih prostorih z istim
dnevnim redom, uro pozneje, to je ob 14.
uri. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Andrej Kavšek
predsednik uprave
mag. Tadej Avsec
član uprave
Ob-4556/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Oniks
Invest d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicujemo
2. redno skupščino
delniške družbe Oniks Invest d.d.,
ki bo dne 21. 7. 2009 ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26,
Jesenice.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev;
– sprejetega revidiranega letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2008,
– sprejetega revidiranega konsolidiranega letnega poročila in poročila upravnega
odbora o preveritvi konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe Oniks Invest d.d. za poslovno leto 2008 in
Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe Oniks
Invest d.d. za poslovno leto 2008 in Poročilom upravnega odbora o preveritvi konsolidiranega letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička.
Na dan 31. 12. 2008 znaša bilančni dobiček družbe Oniks Invest d.d. 5.309.567,26
EUR. Bilančni dobiček se ne razporedi in
v celotnem znesku ostane kot preneseni
dobiček, o uporabi katerega bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina upravnemu
odboru v skladu z 294. členom ZGD-1 podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
4. Pooblastilo upravnemu odboru za pridobitev lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe za nakup lastnih delnic. Pooblastilo
velja 36 mesecev. Najnižja nakupna cena
znaša 40,00 EUR, najvišja pa knjigovodsko vrednost delnice na dan 31. 12. 2008.
Skupni znesek lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe.
Upravni odbor lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice za namene, opredeljene
v 247. členu ZGD-1.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica obstoječih
delničarjev izključena.
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Skupščina pooblašča upravni odbor, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic spremeni
statut tako, da ga uskladi z veljavno sprejeto
odločitvijo.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2009 revizijsko
družbo In revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi
v roku 7 dni po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks Invest d.d.
Ob-4558/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. točke statuta delniške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje
uprava
14. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,
ki bo dne 21. 7. 2009, ob 12. uri, na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2009 se

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
imenuje družba Pro Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna.
3.a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za
poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad
Idrija d.d. za poslovno leto 2008 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2008.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup lastnih delnic po 247. člen
ZGD – 1B.
Predlog sklepa:
a) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko v imenu in za račun družbe po
svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi
največ 11.510 lastnih delnic. Pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic uprava ni vezana
na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah. Nakupna cena lastnih delnic
je lahko najmanj v višini 5,00 € za delnico, in
največ v višini njene knjigovodske vrednosti.
b) Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da po svoji presoji, tako pridobljene
lastne delnice umakne in s tem zmanjša
osnovni kapital brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno
sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.
c) To pooblastilo velja 36 mesecev od
dneva sprejema tega sklepa na skupščini.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe od dneva objave sklica do začetka
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 21. 7. 2009, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe
Ob-4559/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
Polzela tovarna nogavic, d.d., Polzela 171,
Polzela,
14. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 23. 7. 2009, ob 12. uri,
na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ogris, za preštevalki glasov Danica Ribič in Vera Drobež, skupščini
prisostvuje notar Srečko Gabrilo, Savinjska
cesta 20, Žalec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2008 in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe in
skupine družb za leto 2008 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila.
Bilančna izguba za poslovno leto 2008
znaša 125.942,80 EUR in se pokrije v breme prenesenega čistega dobička.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.
3. Sprememba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice.
Predlog sklepa: 941.947 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalnim
zneskom se spremeni v kosovne delnice.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
4. Spremembe Statuta družbe.
Predlogi sklepov:
a) Spremeni se besedilo točke 4.1., prvi
odstavek statuta družbe in se v novem besedilu glasi:
– “Osnovni kapital družbe znaša 3.927.918,00 EUR in je razdeljen
na 941.947 prosto prenosljivih delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež
posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu se določa glede na število izdanih
kosovnih delnic.”
b) Na podlagi spremembe delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice in skladno s tem sprejeti spremembi točke 4.1.,
prvi odstavek statuta družbe, se sprejme in
potrdi prečiščeno besedilo statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja družbe za
leto 2009 imenuje Abeceda – revizijska družba, d.o.o, Stanetova ulica 22, 3000 Celje.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Hkrati z najavo udeležbe
na skupščini morajo pooblaščenci predložiti
pisna pooblastila.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik,
od ponedeljka do petka, od 13. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi morajo biti
v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe
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Ob-4560/09
Na podlagi 25. člena Statuta družbe in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
sejo skupščine
delniške družbe Polzela-Delnica, družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 23. 7. 2009, ob 13.
uri, na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Franc
Ogris, za preštevalki glasov Danica Ribič in
Vera Drobež.
Skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008 in
poročilom nadzornega sveta ter odločanje
o pokrivanju bilančne izgube in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
pročilom družbe za leto 2008 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila.
Izguba za poslovno leto 2008 znaša 78,83
EUR, bilančna izguba na dan 31. 12. 2008
pa 192,94 EUR in ostane nepokrita.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.
3. Sprememba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice.
Predlog sklepa: 472.818 navadnih delnic
z nominalnim zneskom se spremeni v kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne
delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
4. Spremembe Statuta družbe.
Predlogi sklepov:
a) Spremeni se besedilo 6. člena Statuta
družbe in se v novem besedilu glasi:
– “Osnovni kapital družbe znaša 3.948.030,30 EUR in je razdeljen
na 472.818 delnic. Delnice so oblikovane
kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek
v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
Delnice so v celoti vplačane.”
b) Na podlagi spremembe delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice in skladno s tem sprejeti spremembi 6. člena Statuta družbe, se sprejme in potrdi prečiščeno
besedilo Statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe
za leto 2009 imenuje Abeceda – revizijska
družba, d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000
Celje.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Hkrati z najavo udeležbe
na skupščini morajo pooblaščenci predložiti
pisna pooblastila.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik,
od ponedeljka do petka, od 13. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi morajo biti
v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Polzela-Delnica, d.d.
uprava družbe
Ob-4566/09
Na podlagi 19. člena Statuta Hotel Grad
Podvin d.d., uprava družbe sklicuje
redno skupščino
družbe Hotel Grad Podvin d.d., Mošnje
1, Radovljica,
ki bo potekala dne 23. 7. 2009 ob 10. uri,
v prostorih notarske pisarne notarke Nade
Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1.0 Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje
Jaka Binter, za preštevalca glasov pa Tomaž
Juvan. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2.0 Seznanitev z letnim poročilom in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta
z dne 19. 5. 2009 o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
3.0 Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Borisa Kitka.
3.2. Ugotovi se, da je Borisu Kitku prenehal mandat člana nadzornega sveta
z dnem 23. 7. 2009.
3.3. Za novega člana nadzornega sveta
družbe Hotel Grad Podvin d.d., Radovljica
z mandatom od 24. 7. 2009 za dobo štirih
let se imenuje Ana Stradar Iglič.
4.0 Uskladitev sejnin z navodilom večinskega lastnika z dne 18. 3. 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za udeležbo na seji nadzornega sveta pripada članom nadzornega sveta sejnina
v višini 75,00 EUR bruto, predsedujočemu
seji nadzornega sveta pa sejnina v višini 97,50 EUR bruto.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega 1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupšči-
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ne. Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani
v delniški knjigi.
Hotel Grad Podvin d.d.
uprava
Tomaž Juvan
Ob-4567/09
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 67. člena
Statuta družbe sklicuje
13. skupščino
delničarjev družbe IGMAT, Inštitut za
gradbene materiale, d.d., Polje 351C,
1260 Ljubljana – Polje,
ki bo v četrtek, 16. 7. 2009, ob 15. uri,
v sejni sobi IGMAT d.d., Polje 351C, 1260
Ljubljana – Polje.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov:
– za predsednika (Olga Naglič),
– za dva preštevalca glasov (Darko Duralija in Jasmina Kink).
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 601.833,05
EUR, ugotovljen na dan 31. 12. 2008, se
razdeli, kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini 184.038,00 EUR se razdeli za dividende
(6,00 EUR/dividendo),
– del bilančnega dobička se v višini 300.000,00 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička,
– preostali del bilančnega dobička v višini 117.795,10 EUR ostane nerazporejen in
se bo o njem odločalo v naslednjih letih.
Dividende bodo izplačane do konca novembra 2009. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev na
dan 13. 7. 2009.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta
družbe za leto 2008 ter njihovo delo v poslovnem letu 2008 potrdi in odobri.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje revizijska hiša Valuta družba za revizijo
d.o.o. iz Maribora.
5. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe.
Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do ponedeljka, 13. 7. 2009. Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 13. 7. 2009. Pooblaščenci morajo prijavi predložiti tudi pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom
in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter
prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za zasedanje skupščine.
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Letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta in utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delavnik med 8. in 12.
uro. Udeleženci lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 16. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe IGMAT d.d.
Ob-4568/09
Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu s pooblastilom Okrožnega sodišča na Ptuju po
sklepu opr. št. Ng 2/2009 z dne 3. 6. 2009,
Holding Vino J, d.o.o., Ptujska cesta 12,
2270 Ormož, kot delničar družbe Jeruzalem
Ormož Vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo
d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož,
sklicuje
skupščino
družbe Jeruzalem Ormož
Vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo
d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož,
ki bo v četrtek, 30. julija 2009, s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi družbe na naslovu Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Samo Ošabnik, za preštevalki glasov se
izvolita Milena Reberc in Vera Paušner.
Skupščina ugotovi, da je na zasedanju
prisoten vabljeni notar Alojz Slavko Keček.
2. Potrditev sklepov, sprejetih na 15.
skupščini družbe z dne 2. 2. 2009.
Potrdijo se sklepi, sprejeti na 15. seji
skupščine družbe Jeruzalem Ormož Vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož, ki je bila
dne 2. 2. 2009, in sicer:
Sklep št. 2 z naslednjim besedilom:
Z 2. 2. 2009 se predčasno odpokličejo
člani nadzornega sveta Davorin Lesjak, Ivan
Kure, Martin Nose in Franc Rožanc.
Sklep št. 3 z naslednjim besedilom:
Z 2. 2. 2009 se za člane NS družbe, za
obdobje 4 let, imenujejo:
Janez Puklavec, roj. 31. 7. 1940, stanujoč Ulica bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana,
Božidar Kuharič, roj. 21. 5. 1940, stanujoč Miklošičeva ulica 37, 9000 Murska
Sobota,
Amalija Lukner, roj. 16. 4. 1948, stanujoča Flegeričeva 6, 2270 Ormož in
Davorin Lesjak, roj. 14. 4. 1974, stanujoč
Kolodvorska ulica 1, 2270 Ormož.
3. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja za plačilo primerne
denarne odpravnine.
Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v povezavi z 68.
členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) se
na Holding Vino J, d.o.o., Ptujska cesta 12,
2270 Ormož, matična št. 3471055, kot glavnega delničarja, proti plačilu denarne odpravnine prenesejo vse navadne, imenske,
kosovne delnice izdajatelja Jeruzalem Ormož Vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo
d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož,
preostalih delničarjev družbe Jeruzalem Or-
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mož Vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo
d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož (v
nadaljevanju: manjšinski delničarji).
Glavni delničar bo manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino v znesku 50,00 EUR za vsako navadno imensko
kosovno delnico izdajatelja Jeruzalem Ormož Vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo
d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož,
ki se bo prenesla na glavnega delničarja.
Glavni delničar bo upravičencem denarno
odpravnino plačal v roku 15 dni po vpisu
sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni manjšinski delničarji oziroma osebe, v korist katerih je bila
na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja v sodni register, vpisana
pravica oziroma drugo pravno dejstvo iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1.
Prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa
tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča na Ptuju.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da v skladu z določbami 387. člena ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti
za prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja, kar vključuje podajo
naloga KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana in sklenitev pogodbe
za prenos delnic družbe Jeruzalem Ormož
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo d.d.
z računov manjšinskih delničarjev na račun
glavnega delničarja ter podajo predloga za
vpis sklepa o prenosu delnic v sodni register.
Pisno poročilo glavnega delničarja ter
izjava banke o solidarni odgovornosti za izplačilo odpravnine sta priložena gradivu za
sklic skupščine in predstavljajo sestavni del
tega sklepa.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da so tri dni pred zasedanjem skupščine kot delničarji družbe vpisani
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in da najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe. Delničarji lahko
udeležbo prijavijo osebno v registrski pisarni-tajništvu na sedežu družbe, ali s priporočeno pošto, ki jo pošljejo na naslov družbe,
pri čemer je delničar veljavno prijavil udeležbo v primeru, če družba prejme prijavo
najmanj tri dni pred skupščino družbe.
Delničarji lahko svojo glasovalno pravico uresničujejo tudi preko pooblaščenca.
Pooblaščenec mora imeti pisno pooblastilo
delničarja, ki ga delničar ali pooblaščenec
deponira na sedežu družbe najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo
ostane deponirano na sedežu družbe.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se morajo na skupščini izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki družb
pa tudi z izpiskom iz sodnega registra (zadošča kopija). Pooblastila pooblaščencev
pravnih oseb, ki niso njihovi zakoniti zastopniki, morajo biti opremljena z žigom pravne
osebe in jim mora biti priložen veljavni izpisek iz sodnega registra (zadošča kopija).
Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letnimi poročili družbe za zadnja tri poslovna leta (2008, 2007 in 2006) ter pisnim
poročilom glavnega delničarja je delničarjem
na vpogled v registracijski pisarni-tajništvu
na sedežu družbe Kolodvorska cesta 11,
2270 Ormož, od dneva objave sklica do

dneva skupščine, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Predlagatelj sklepov je družba Holding
Vino J, d.o.o. – delničar, ki ima v lasti 88.968
delnic družbe, kar predstavlja 99,63% vseh
izdanih delnic družbe.
Holding Vino J, d.o.o.
Vladimir Puklavec, direktor
Ob-4570/09
Na zahtevo delničarja HD+ d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana ter v skladu s 6.3.
točko Statuta Iskra Mehanizmi, industrija
mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, in 296. členom
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
15. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo dne 22. 7. 2009, ob 13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana je:
Ugotovi se,da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje
Jure Prebil.
Za preštevalca glasov se imenujeta Marka Smoleta in Marjana Pogačnika.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2008.
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana je:
Delničarji družbe letno poročilo družbe
za leto 2008 ne sprejmejo.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana je: skupščina
družbe z dnem skupščine odpokliče Franca
Gliho in Matjaža Rutarja iz mesta članov
nadzornega sveta.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o.,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana je: skupščina delničarjev za člane nadzornega sveta
imenuje Jureta Prebila in Marka Smoleta.
Mandat novo izvoljenih članov traja 4 leta
od dneva imenovanja.
5. Posebna revizija.
5.1. Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o.,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana je:
Skupščina družbe Iskra Mehanizmi d.d.
imenuje posebnega revizorja, ki naj preveri
posle, kot so navedeni v zahtevi za sklic
skupščine.
5.2. Predlog sklepa delničarja HD+ d.o.o.,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana je:
Za posebnega revizorja družbe se imenuje družbo Ecum revizija d.o.o.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O točkah dnevnega reda se glasuje
javno.
Gradivo
Zahteva za sklic skupščine, ki jo je podal
delničar HD+ d.o.o., z utemeljitvijo sklepov,
se nahaja v tajništvu družbe Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica, Lipnica 8, in je na vpogled
vsem delničarjem, vsak delovni dan, od 9.
do 11. ure, v času objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe
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v pisni obliki najpozneje v 7. dneh po objavi
tega sklica, bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega in
tretjega odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub
ljana, na dan 17. 7. 2009, osebno ali njihovi
pooblaščenci. Pisno pooblastilo se shrani
pri družbi, kjer je shranjeno ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja. Pogoj za udeležbo
na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3
dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosim, da se
oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.
Udeležence prosim, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 22. 7. 2009, ob 15.
uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Iskra Mehanizmi, industrija
mehanizmov, aparatov
in sistemov, d.d., Lipnica,
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
Ob-4571/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena statuta
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg
republike 3, Ljubljana,
ki bo dne 29. 7. 2009 ob 12. uri, v sejni
sobi družbe v VIII. nadstropju na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter
ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina pokojninske družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Zlatka
Kavčiča,
– za člana verifikacijske komisije: Valentino Mertük in Heleno Lopatič.
3. Predstavitev Letnega poročila Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za
poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2008 in Poročilo nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008
in s pisnim poročilom nadzornega sveta
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4. Poročilo notranje revizije za leto 2008.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2008
v predloženem besedilu.
5. Delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: izkazan bilančni dobiček
za leto 2008 v višini 1.551.060,34 EUR se
v celoti razporedi med nerazporejeni dobiček.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja Skupne pokojninske
družbe d.d., Ljubljana, za leto 2009 imenuje
revizijska družba KPMG Slovenije, podjetje
za revidiranje, d.o.o.
7. Višina sejnine za nadzorni svet.
Predlog sklepa: sejnina za udeležbo na
korespondenčni seji nadzornega sveta je
določena v višini 80% sejnine za udeležbo
na redni seji. Sejnina za korespondenčne
seje se lahko izplača za največ 4 korespondenčne seje letno.
V skladu z 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 6. in 7. nadzorni svet,
predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta
uprava in nadzorni svet družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 30. 6.
2009 vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, v času od objave tega sklica do
vključno 24. 7. 2009. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo do vključno 27. 7. 2009.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena
družbi v pisni obliki in morajo 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, priimek in naslov
pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih
zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo na dan skupščine predložiti
izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja, in ki ne sme biti starejši
od 30 dni.
Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan
od 9. do 15. ure.
Skupna pokojninska družba d.d.
uprava
Ob-4572/09
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
13. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija
Straža, d.d.,
ki bo 21. 7. 2009, ob 11. uri, na naslovu
uprave družbe Novoles d.d., Na žago 6,
Straža z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsedujočega skupščine izvoli
Borut Škerlj, za preštevalca glasov Snežna
Bukovec in Janez Piškur. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2008, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2008, pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter
obravnava in sprejem predloga o pokrivanju
izgube iz naslova prodaje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2008, z mnenjem revizorja in Pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, s katerim le-ta potrdi
Letno poročilo družbe za leto 2008.
2.2. Izguba iz naslova prodaje lastnih
delnic v višini 580.691,01 EUR se pokrije
v breme kapitalskih rezerv.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
3.1. V skladu z 293. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in mu podeljuje razrešnico.
3.2. V skladu z 293. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave v poslovnem letu 2008
in ji podeljuje razrešnico.
4. Seznanitev z zasnovo in izvedenimi
aktivnostmi Projekta integracije vseh poslovnih funkcij na centralno lokacijo v Straži.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina se seznani z zasnovo in
izvedenimi aktivnostmi Projekta integracije
vseh poslovnih funkcij na centralno lokacijo
v Straži.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2009 imenuje revizijska družba In revizija d.o.o., revidiranje, računovodstvo, finance, Linhartova cesta 11a, Ljubljana.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
za štiriletno mandatno obdobje.
Predlog sklepa:
6.1. Zaradi prenehanja mandata članom
nadzornega sveta z dne 24. 7. 2009 se
za člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev izvolijo novi člani po predlogu
podanem na skupščini.
6.2. Skupščina družbe se seznani, da sta
v nadzorni svet kot predstavnika zaposlenih
imenovana Mitja Bukovec in Marko Tavčar.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Novoles,
d.d., Na žago 6, 8351 Straža.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni, in
sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
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prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred začetkom
skupščine, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, Na žago 6, Straža, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Novoles d.d.
uprava
Št. 9/09
Ob-4582/09
Na podlagi 7.2 toče Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 75, uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska predilnica
d.d. Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 23. 7. 2009, ob 11. uri,
v prostorih notarke Marjane Bešter Tičar,
na Šolski ulici 2 v Škofji Loki, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in
lahko veljavno odloča. Na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Mihael Savnik, za preštevalko glasov se izvoli Marta
Razinger. Na skupščini bo navzoča vabljena
notarka Marjana T. Bešter.
2. Predlog uprave za uporabo bilančnega
dobička poslovnega leta 2008 s predlogom
podelitve razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2008.
Obrazložitev sklepa:
Na 27. seji nadzornega sveta družbe
dne 17. 6. 2009 je bil obravnavan predlog
uporabe bilančnega dobička ter razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2008. Bilančni dobiček družbe znaša 825.585,06 EUR.
Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček uporabi:
– za oblikovanje rezerv za lastne delnice
v znesku 825.585,06 EUR.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2008.
3. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2009.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009
imenuje Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljub
ljana.
Delničarje pozivamo, da se pisno prijavijo na skupščino tri dni pred zasedanjem
na sedežu podjetja, Gorenjska predilnica,
Kidričeva c. 75, Škofja Loka.
Pravico udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan zasedanja skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom na seznamu
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom oziroma
izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
uprave, mnenjem revizorja, poročilom predsednika nadzornega sveta za leto 2008 ter
s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, vsak delavnik, od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno 22. julija 2009.
Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka
uprava
direktor
mag. Miha Ješe
Ob-4583/09
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding, k.d.d.,
skupščino delničarjev
družbe Vizije Holding, k.d.d.,
ki bo 21. 7. 2009, ob 14. uri, v prostorih
družbe na Dunajski cesti 156, v Ljubljani, ob
prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine: direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha
Mušič kot predsednik ter Nataša Mišmaš kot
preštevalka glasov.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2008.
Bilančni dobiček v višini 6.223.833,53
EUR po stanju na dan 31. 12. 2008 ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.
3. Lastne delnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobro-

bit družbe, v soglasju z nadzornim svetom,
v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa dalje pridobiva lastne delnice družbe,
katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala in pri čemer
najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice za več kot 100%
na dan nakupa, najnižja prodajna cena pa
ne sme biti manjša od nakupne vrednosti
delnice družbe.
Uprava družbe je pooblaščena, da pri
pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi
prednostno pravico obstoječim delničarjem.
3.2. Skupščina pooblašča upravo družbe, da v soglasju z nadzornim svetom odproda ali umakne vse pridobljene lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po zmanjšanju osnovnega kapitala v skladu
s prejšnjim odstavkom ustrezno prilagodi
statut, tako da se določbe statuta ujemajo
z novimi dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2009 se imenuje
revizorsko hišo Dinamic, d.o.o., iz Novega
mesta.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti
zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Predlogi
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine družbe je
delničarjem dostopno na sedežu družbe,
in sicer vsak delovni dan, med 10. in 12.
uro, od objave sklica dalje do dneva seje
skupščine.
Vizija Holding, k.d.d.,
direktor družbe
Ob-4584/09
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe Vizija Holding Ena, k.d.d.,
skupščino delničarjev
družbe Vizije Holding Ena, k.d.d.,
ki bo 21. 7. 2009, ob 15. uri, v prostorih
družbe na Dunajski cesti 156, v Ljubljani, ob
prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino, podal ugotovitve
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil Miha Mušič kot
predsednik ter Nataša Mišmaš kot preštevalka glasov.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2008.
Bilančni dobiček v višini 5.496.282,05
EUR po stanju na dan 31. 12. 2008 ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.
3. Lastne delnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe, v soglasju z nadzornim svetom, v roku 18 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa dalje pridobiva lastne delnice
družbe, katerih skupni nominalni znesek ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala in
pri čemer najvišja nakupna cena ne sme
presegati knjigovodske vrednosti delnice za
več kot 100% na dan nakupa, najnižja prodajna cena pa ne sme biti manjša od nakupne vrednosti delnice družbe.
Uprava družbe, je pooblaščena, da pri
pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
3.2. Skupščina pooblašča upravo družbe, da v soglasju z nadzornim svetom odproda ali umakne vse pridobljene lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po zmanjšanju osnovnega kapitala v skladu
s prejšnjim odstavkom ustrezno prilagodi
statut, tako da se določbe statuta ujemajo
z novimi dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2009 se imenuje
revizorsko hišo Dinamic, d.o.o., iz Novega
mesta.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti
zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Predlogi
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine družbe je
delničarjem dostopno na sedežu družbe,
in sicer vsak delovni dan, med 10. in 12.
uro, od objave sklica dalje do dneva seje
skupščine.
Vizija Holding, k.d.d.,
direktor družbe
Ob-4587/09
Na podlagi 32. in 34. člena Statuta družbe Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.
Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici, uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, dne 20. julija 2009,
ob 11. uri, v sejni dvorani Občine Šempeter
- Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter
pri Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
skupščine, izvolitev dveh preštevalcev glasov, predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnica Maja Krašovec Orel.
Za preštevalca glasov se izvolita: Bojan
Hojak in Tamara Semolič.
(Predstavitev izbranega notarja)
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Daimond d.d. z revizijskim poročilom za
leto 2008 in konsolidiranega poročila skupine Daimond d.d. za leto 2008 z revizijskim
poročilom in poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnico za poslovno
leto 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
poslovno leto 2009 imenuje revizijsko hišo
BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana.
Pravico do udeležbe in glasovanja
na skupščini imajo vsi delničarji, ki bodo
dne 12. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi pri KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana.
Prijava udeležbe delničarjev oziroma
njihovih pooblaščencev na skupščino mora
biti podana v pisni obliki na sedežu uprave
družbe, najpozneje do 17. 7. 2009.
Pooblaščenec za udeležbo oziroma
glasovanje na skupščini mora pooblastilo
priložiti prijavi. Delničarje – pravne osebe,
zastopa na seji skupščine njihov zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec. Pooblastila se
trajno hranijo pri družbi.
Gradivo in predlogi sklepov za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, v tajništvu, od dneva objave sklica
do zasedanja skupščine, vsak delovni dan,
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od 9. ure do 13. ure. Delničarji se predstavijo z osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana ob 11. uri. Če se
ob navedenem sklicu ne doseže sklepčnosti – 15% osnovnega kapitala, bo ponovno
zasedanje skupščine ob 11.30, ne glede na
višino zastopanega kapitala. Pol ure pred
pričetkom zasedanja bo potekala registracija udeležencev in izročanje glasovnic, zato
prosimo udeležence, da imajo s seboj osebni dokument zaradi identifikacije.
Daimond, trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici,
uprava družbe Dragan Valenčič, direktor
Ob-4592/09
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah – 1 in 40.
člena Statuta delniške družbe sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe LISCA d.d.
modna oblačila Sevnica,
ki bo 20. 7. 2009, ob 14. uri, na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa:
Imenujeta se predlagana preštevalca
glasov in določi notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranima
Letnima poročiloma za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega
ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranima
letnima poročiloma za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega.
2.2. Bilančni dobiček za poslovno
leto 2008 v skupni višini 1.994.895,87 EUR,
ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2008 v višini 786.171,83 EUR
in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih
let v višini 1.208.724,04 EUR se uporabi
kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku 306.340,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0.34 EUR
na delnico;
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2008 v znesku 1.688.555,87 EUR ostane nerazporejen
in bo o njegovi uporabi odločala skupščina
v naslednjih letih.
2.3. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno
leto 2008.
3. Sprememba Statuta družbe
Predlog sklepa:
Sprejme se sprememba Statuta družbe
v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009
Predlog sklepa:
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
za revizorja za leto 2009 imenuje revizijsko
hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 8a iz Ljubljane.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe na Prešernovi 4, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan, od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na
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skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD
Ljubljana na dan 17. 7. 2009.
Pravico do dividende imajo delničarji, ki
bodo vpisani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine in bo izplačana v roku 60
dni od dneva skupščine.
LISCA d.d.
modna oblačila Sevnica
uprava
Goran Kodelja
Ob-4595/09
Na podlagi 19. točke Statuta delniške
družbe SLIKAR, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring,
s sedežem v Mariboru, Prešernova ulica 26
a, uprava in predsednik nadzornega sveta
sklicujeta
13. redno skupščino
ki bo v torek, 21. 7. 2009, ob 15. uri,
v prostorih uprave, Prešernova ulica 26 a,
Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2008.
3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega
reda:
Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti:
– za predsednika skupščine se izvoli Tanja Bedrač,
– za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvoli preštevalka glasov Suzana
Šauperl,
– za notarja Stanislav Bohinc iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 1.
Izvolijo se organi v predlagani sestavi.
Na podlagi poročila preštevalke glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k točki 2. dnevnega
reda:
2.1 Bilančni dobiček poslovnega
leta 2008 v višini 41.163,60 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička, na dan 1. 1.
2009.
2.2 Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008 in jima
podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa k točki 3. dnevnega
reda
Poslovodstvo v skladu s sprejetim
skupščinskim sklepom pod točko 4. dnevnega reda na 12. redni skupščini družbe
dne 8. 10. 2008 podaja naslednje poročilo
o razlogih in namenu pridobitve, skupnem
številu, najmanjšem emisijskem znesku
in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic, in sicer ugotavlja, da družba od
sprejetja navedenega sklepa na skupščini
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družbe dne 8. 10. 2008 ni pridobila oziroma
prodala nobene lastne delnice.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova
ulica 26a, Maribor, vsak delovni dan, od 12.
do 13. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 30. 6. 2009,
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Sejna soba v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob
času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine iz istim dnevnim redom, istega dne, ob 15.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor
uprava
Ob-4606/09
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 7.2. Statuta delniške družbe Esotech,
d.d. Velenje sklicuje uprava
13. sejo skupščine
družbe Esotech, d.d. Velenje,
ki bo 23. 7. 2009 ob 18. uri v prostorih
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za
predsednika skupščine se imenuje David
Premelč, za preštevalca glasov pa Mersida Rogo in Aleš Ževart. Na seji skupščine
prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak
iz Velenja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Esotech, d.d. za leto 2008, revidiranim
konsolidiranim letnim poročilom Skupine
Esotech za leto 2008 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2008, seznanitev
s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2008 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
2.1 Bilančni dobiček družbe Esotech,
d.d. na dan 31. 12. 2008 znaša 757.291,78
EUR; sestavljen je iz prenesenega čistega
dobička iz preteklih let v višini 453.706,39
EUR in nerazdeljenega čistega dobička
leta 2008 v višini 303.585,39 EUR.

2.2 Bilančni dobiček družbe v višini 757.291,78 EUR se uporabi tako, da:
– se del bilančnega dobička v višini 180.035,20 EUR uporabi za izplačilo dividend, v višini bruto 12,70 EUR na delnico,
po stanju delnic na dan 23. 7. 2009,
– se del bilančnega dobička v višini 9.107,56 EUR, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2006, uporabi za izplačilo
nagrade upravi družbe,
– preostanek bilančnega dobička v znesku 568.149,02 EUR ostane nerazporejen,
o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala
v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende najkasneje do konca leta 2009, in sicer delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe (pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana) na dan 23. 7. 2009.
Za izplačilo dividend se uporabi bilančni dobiček, ki izvira iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2006, v znesku 180.035,20 EUR.
2.3 Skupščina delničarjev podeli razrešnico upravi družbe za njeno delo v letu 2008,
s čimer se potrdi in odobri njeno delo v navedenem obdobju.
2.4 Skupščina delničarjev podeli razrešnico nadzornemu svetu za njihovo delo
v letu 2008, s čimer se potrdi in odobri njihovo delo v navedenem obdobju.
3. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in s tem povezane spremembe
statuta.
Predlog sklepa:
3.1 Povečanje osnovnega kapitala se izvede iz sredstev družbe, in sicer tako, da se
v osnovni kapital preoblikuje druge rezerve
iz dobička v znesku 81.726,75 EUR. Postavka lastnega kapitala, ki se preoblikuje
v osnovni kapital, je izkazana v zadnji letni
bilanci stanja, ki jo je pregledal revizor ter
o njej podal mnenje brez pridržka.
Družba bo izvedla povečanje osnovnega
kapitala brez izdaj novih kosovnih delnic in
se bo zaradi povečanja osnovnega kapitala
zgolj povečal pripadajoči znesek posamezne kosovne delnice.
Osnovni kapital po povečanju znaša 817.323,78 EUR.
3.2 Uprava in predsednik nadzornega
sveta, sklep o povečanju osnovnega kapitala prijavita za vpis v sodni register.
Skupščina pooblašča upravo družbe
Esotech, d.d. za izvedbo sprememb statuta
družbe Esotech, d.d., ki zadevajo uskladitev
besedila statuta s sklepom 3.
4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in
njihov morebitni umik.
Predlog sklepa:
4. Skupščina v skladu z osmo alineo,
247.1 člena ZGD-1, pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe
kupi lastne delnice, katerih skupno število
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe.
Družba lahko uporablja lastne delnice za
naslednje namene:
– za namene, določene v prvi do tretji alineji prvega odstavka 247. člena ZGD-1,
– za zamenjavo za lastniške deleže
v drugih podjetjih,
– za morebitno odprodajo strateškemu
partnerju, na podlagi predhodne odobritve
nadzornega sveta,
– za izplačilo nagrad upravi in članom
nadzornega sveta ter vodilnim delavcem
ali
– za umik delnic.
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Uprava lahko pridobiva lastne delnice po
najnižji nakupni ceni 150,00 EUR za delnico
in najvišji nakupni ceni za delnico 450,00
EUR.
Pri pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic na podlagi tega pooblastila je prednostna
pravica obstoječih delničarjev izključena.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji lastne delnice, ki so pridobljene
skladno z osmo alinejo, 247.1 člena ZGD-1,
umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina prav tako pooblašča upravo, da
uskladi Statut družbe s sklepom o umiku
lastnih delnic.
Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po ugotovitvi, da je članu
nadzornega sveta Bogdanu Topiču potekel
mandat, skupščina izvoli na predlog nadzornega sveta prof. dr. Duška Uršiča za člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
za naslednje mandatno obdobje 4 let, ki
teče od dneva skupščine dalje.
6. Imenovanje revizijske družbe za
leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
Esotech, d.d. za leto 2009 imenuje revizijska družba Ripro d.o.o.
7. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo
dostavljeni upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure
pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem
mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.
Glasovalno pravico imajo delničarji na
osnovi izpisa delniške knjige, pri KDD –
Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljub
ljana, opravljenega na dan 23. 7. 2009.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Esotech, d.d. Velenje
uprava družbe
Ob-4608/09
Upravni odbor družbe Hidria d.d.,
Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, s sedežem v Nazorjevi ul. 6, 1000
Ljubljana, sklicuje na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe
1. skupščino delničarjev,
ki bo 22. 7. 2009, ob 11. uri, na sedežu
družbe na Nazorjevi 6, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
udeležbe in sklepčnosti in imenovanje organov skupščine družbe.
Predlog sklepa št. 1:

Skupščina imenuje organe skupščine
družbe:
1. predsednik: Anton Marolt,
2. notar za sestavo notarskega zapisa:
Andrej Rozman.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom upravnega odbora ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 2/1: bilančni dobiček družbe Hidria d.d. za leto 2008 v znesku 10.364.021,51 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2/2: skupščina družbe
podeli razrešnico članom upravnega odbora
za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 3: skupščina imenuje
za revidiranje poslovanja družbe Hidria d.d.
za poslovno leto 2009 revizorsko hišo Renoma d.o.o.
4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa št. 4:
Na predlog glavnega delničarja, H &
R d.d. Družba za upravljanje z naložbami
Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija, in v skladu s 384. členom ZGD-1
skupščina sprejme naslednje sklepe:
– Iz družbe Hidria d.d. Podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb se izključijo
vsi manjšinski delničarji družbe tako, da se
njihove delnice za plačilo primerne denarne
odpravnine iz točke 3. tega sklepa prenesejo na glavnega delničarja, družbo H & R d.d.
Družba za upravljanje z naložbami Spodnja
Idrija, Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija,
matična številka 5949351000, ki je imetnik
delnic, ki predstavljajo več kot 90% osnovnega kapitala družbe (brez upoštevanja lastnih delnic).
– Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblasti upravo glavnega delničarja, da na
podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana,
poda nalog in sklene pogodbo za prenos
delnic izdajatelja Hidria d.d. Podjetje za
ustanavljanje in upravljanje družb z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
– Glavni delničar je dolžan nemudoma
po vpisu sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem plačati denarno
odpravnino v znesku 27,83 EUR za vsako
delnico. Denarna plačila se od objave vpisa
izključitve do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem obrestujejo po
obrestni meri 5 letno%. V primeru, da je na
delnicah manjšinskega delničarja, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana zastavna
pravica, je do izplačila denarne odpravnine
upravičen zastavni upnik, v korist katerega
je vpisana zastavna pravica na delnicah.
V primeru, da je na delnicah manjšinskega
delničarja, vpisanih v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev,
vpisana katerakoli druga pravica tretjih na
nematerializiranem vrednostnem papirju ali
prepoved razpolaganja, bo glavni delničar
v postopku prenosa delnic na svoj račun
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev ugotovil, kdo je upravičen do izplačila denarne odpravnine in
pod kakšnimi pogoji ter morebitno prene-
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hanje pravice tretjih na nematerializiranem
vrednostnem papirju.
– Izplačila primerne denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem bo glavni delničar
vršil prek računa pri banki Probanka d.d.,
ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega
delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega
sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačala denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem
sklepom.
– Izključitev manjšinskih delničarjev na
podlagi tega sklepa ne velja za lastne delnice družbe Hidria d.d., Podjetja za ustanavljanje in upravljanje družb, ki se ne prenesejo na glavnega delničarja. Družba iz
naslova lastnih delnic ni upravičena do primerne denarne odpravnine v skladu s tem
sklepom o izključitvi manjšinskih delničarjev
iz družbe.
Skupščina je sklicana za 22. 7. 2009.
Gradivo (pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD,
poročilo revizorja o primernosti denarne
odpravnine, predlog sklepa o prenosu delnic, pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila in predlog uprave
za uporabo bilančnega dobička, letno poročilo ter letna poročila družbe za zadnja
tri poslovna leta) za sejo skupščine, je na
vpogled delničarjem na podružnici družbe,
Sp. Kanomlja 23, Spodnja Idrija, od objave
skupščine vsak delovni dan, od 8. do 12. in
od 14. do 16. ure.
Upravni odbor družbe Hidrie d.d.
Ob-4610/09
Upravni odbor družbe H&R d.d., družba
za upravljanje z naložbami, s sedežem
v Spodnji Idriji, Sp. Kanomlja 23 sklicuje na
podlagi 17. člena Statuta delniške družbe
15. skupščino delničarjev,
ki bo 22. 7. 2009, ob 17. uri, na sedežu
družbe, na Spodnji Kanomlji 23, v Sp. Idriji.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
udeležbe in sklepčnosti in imenovanje organov skupščine družbe.
Predlog sklepa št. 1:
Skupščina imenuje organe skupščine
družbe:
1. predsednik: Anton Marolt,
2. notar za sestavo notarskega zapisa:
Andrej Rozman.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom upravnega odbora ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 2/1: bilančni dobiček družbe H&R d.d. za leto 2008 v znesku 3.952.076,63 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2/2: skupščina družbe
podeli razrešnico članom upravnega odbora
za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 3: skupščina imenuje
za revidiranje poslovanja družbe H&R d.d.
za poslovno leto 2009 revizorsko hišo Renoma d.o.o.
Skupščina je sklicana za 22. 7. 2009.
Gradivo (letno poročilo, pisno poročilo
upravnega odbora o preveritvi letnega poročila in predloga uprave za uporabo bilančnega dobička) za sejo skupščine je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe
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Sp. Kanomlja 23, Spodnja Idrija, od objave
skupščine, vsak delovni dan, od 8. do 12. in
od 14. do 16. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, če najkasneje
tri dni pred dnevom seje skupščine prijavijo
upravnemu odboru družbe svojo udeležbo
na skupščini.
Upravni odbor družbe H&R d.d.
Ob-4694/09
Na podlagi 18. in 19. člena statuta družbe uprava in nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska cesta 107, sklicujeta
15. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, dne 20. 7. 2009,
ob 13. uri, na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, izplačilu dividend ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in izplačilu dividend.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2008 v višini 19.513.494,43 EUR se
uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička v znesku 16.944.124,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR
na navadno delnico,
– preostanek bilančnega dobička v znesku 2.569.369,93 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
2. Dividende se izplačajo v denarju
v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim
delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi na dan 23. 7. 2009.
b) Podelitev razrešnice nadzornemu
svetu
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
c) Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno
leto 2008.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi drugega odstavka 31. člena
statuta družbe šteje nadzorni svet 8 članov.
Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo
delničarje, se izvolijo:
– Stefan Vavti,
– Robert Šega,
– Jadranka Dakič in
– Kristjan Verbič.
Izvoljenim članom nadzornega sveta
prične teči mandat z dnem prenehanja mandata prejšnjim članom nadzornega sveta, to
je dne 31. 10. 2009, in skladno s statutom
družbe traja štiri leta, to je do 31. 10. 2013.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Sklep, naveden pod točko 1., predlaga
uprava, pod točko 2. uprava in nadzorni svet
skupaj, sklepa pod točko 3. in 4. pa predlaga
nadzorni svet.
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II. Vpogled gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi,
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107
(pritličje), vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9.
do 12. ure, poleg tega pa je objavljeno tudi
na borznem sistemu elektronskega obveščanja in na spletnih straneh družbe www.
mercator.si.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne, v istih prostorih,
ob 14. uri, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarje pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer pol ure pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana,
v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30
minut pred začetkom zasedanja skupščine.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo. Prijava mora prispeti pisno na naslov: Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Tajništvo pravnega
sektorja, najkasneje tri dni pred skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak
Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega

Razširitve dnevnih redov
Ob-4659/09
Na podlagi 298. člena ZGD-1 uprava
Nove KBM d.d. objavlja razširitev dnevnega reda, in sicer na podlagi zahteve za razširitev dnevnega reda, ki jo je Nova KBM
d.d., dne 12. 6. 2009 perejela od Slovenske odškodninske družbe d.d,. Ljubljana,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 1.250.614 delnic in Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, ki
je imetnica 1.250.614 delnic Nove KBM d.d.,
kar skupaj predstavlja 9,58% osnovnega kapitala banke, in sicer predlagatelja zahtevata, da se dnevni red 18. seje skupščine
delničarjev Nove KBM d.d., ki je bil objavljen
dne 5. 6. 2009 v Uradnem listu RS, razširi in
dopolni z novo točko 10, ki se glasi:
10. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, odpoklic člana nadzornega
sveta in imenovanje članov nadzornega
sveta družbe
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani, da so člani
nadzornega sveta mag. Daniel Blejc, dr. Anton Egon Jurgetz in Boštjan Kramberger
podali odstopne izjave
2. Z dnem zasedanja skupščine, to je
dne 8. 7. 2009, se odpokliče član nadzornega sveta: dr. Egon Žižmond
3. Za nove člane nadzornega sveta, ki
nastopijo mandat z dnem 9. 7. 2009, se
izvolijo:
– mag. Danilo Toplek,
– Marko Jazbec,

– dr. Dušan Jovanovič,
– mag. Alenka Bratušek.
Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel
štiriletni mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.
Obrazložitev.
Delničarji družbe so skladno z njihovo
korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, ter odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so
jih izvolili. Glede na navedeno predlagatelj
predlaga razširitev dnevnega reda, da bodo
delničarji v skladu z določbo 275. člena
ZGD-1 na skupščini odločali o odpoklicu
člana nadzornega sveta ter v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1
na skupščini izvolili novega člana nadzornega sveta, kot izhaja iz predloga sklepov
k dodatni 10. točki dnevnega reda sklicane
redne skupščine.
Uprava Nove KBM d.d.
Matjaž Kovačič, predsednik
Manja Skernišak, članica
Ob-4692/09
Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in
logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper, je na podlagi 9. člena Statuta
družbe sklicala 16. skupščino družbe v ponedeljek, 13. julija 2009 ob 13. uri v sejni
dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper. Sklic skupščine je bil objavljen dne 12. 6. 2009 v Razglasnem delu
Uradnega lista RS, št. 44/09.
Uprava družbe objavlja, na podlagi podanih zahtev delničarjev, naslednje razširitve
dnevnega reda:
Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana je imetnica 1.557.857
delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Dunajska cesta 119, Ljubljana je v svojem
imenu in za svoj račun ter v svojem imenu
in za račun sklada, ki ga upravlja (PPS) imetnica skupaj 712.304 delnic družbe, Banka
Koper d.d. – s.p.a., Pristaniška ulica 14, Koper pa je imetnica 58.025 delnic družbe, kar
vse skupaj predstavlja 16,63% osnovnega
kapitala družbe, s čimer je izkazan njihov
pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.
Predlagatelji zahtevajo, da se dnevni
red 16. seje skupščine delničarjev družbe,
ki je bil objavljen dne 12. 6. 2009 v Uradnem listu Republike Slovenije in časopisu
Delo razširi z novima dodatnima točkama,
ki se glasita:
Seznanitev z iztekom mandata članov
nadzornega sveta
Predlog sklepa:
»Skupščina se seznani, da se je članoma nadzornega sveta družbe Marku Valentinčiču in Metodu Mezku z dnem 7. 7. 2009
iztekel mandat.«
Imenovanje novih članov nadzornega
sveta
Predlog sklepa:
»Za nova člana nadzornega sveta družbe se za mandatno dobo štirih let, ki začne
teči z naslednjim dnem po sprejemu tega
sklepa, izvolita:
– Jordan Kocjančič, ki ga v izvolitev predlagata delničarja Slovenska odškodninska
družba, d.d. in Kapitalska družba, d.d. in
– Tomaž Može, ki ga v izvolitev predlagajo drugi delničarji.«
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Predlagateljica prav tako predlaga, da
sklep o določitvi sejnin članom nadzornega
sveta, ki je bil sprejet z dne 28. 8. 2007 pod.
t. 5., preneha veljati.
Stilles d.d.
uprava – direktor Štefan Teraž

Republika Slovenija je imetnica 7.140.000
delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), s čimer je izpolnjen pogoj za
vložitev zahteve za širitev dnevnega reda
skupščine družbe na podlagi prvega odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Dnevni red skupščine se širi
z naslednjimi točkami dnevnega reda:
Odpoklic članice nadzornega sveta
Predlog sklepa:
»Na podlagi 275. člena ZGD-1 se pred
potekom mandata, z dnem sprejema sklepa skupščine odpokliče dosedanja članica
nadzornega sveta Olga Franca.«
Imenovanje novih članov nadzornega
sveta
»Za nove člane nadzornega sveta družbe, ki jih predlaga Republika Slovenija, se
za mandatno dobo štirih let, izvoli naslednje
člane:
– dr. Janeza Požarja, stanujočega Trnovlje 49, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
– Bojana Branka, stanujočega Groharjeva 8, 1230 Domžale,
– dr. Marka Simonetija, stanujočega Ulica Željka Tonija 51, 1211 Ljubljana Šmartno.
Mandat novim članom nadzornega sveta
dr. Janezu Požarju, dr. Marku Simonetiju
in Bojanu Branku prične teči z naslednjim
dnem po sprejemu sklepa skupščine.«
Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2009
Predlog sklepa:
»Na predlog Republike Slovenije skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper d.d. in skupine Luka Koper
za leto 2009 revizijsko družbo Ernest & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana«.
Luka Koper, d.d.
uprava

Ob-4551/09
Na podlagi 295. in 300. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06)
uprava družbe TKI Hrastnik,d.d., Za Savo 6,
Hrastnik objavlja nasprotni predlog k 3. točki
dnevnega reda sklicane 14. skupščine delniške družbe TKI Hrastnik, d.d.
Predlagatelj: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ljubljana predlaga v svojem imenu in imenu Prvega pokojninskega sklada (PPS) nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda
sklicane 14. skupščine družbe TKI Hrast
nik, d.d.
3. Predlog razdelitve bilančnega dobička
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2008 v višini 2.007.198,10 € se uporabi
za naslednje namene:
a) 100.359,90 € za zakonske rezerve;
b) 185.518,79 € za dividende oziroma 0,17 € bruto na delnico, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 16. 7. 2009. Izplačilo dividend se opravi
najkasneje v roku 60 dni po datumu skupščine;
c) 1.721.319,41 € ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
TKI Hrastnik, d.d.
uprava družbe

Ob-4697/09
Uprava družbe Stilles d.d., v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavlja
na zahtevo D.S.U., d.o.o., Dunajska 160,
1001 Ljubljana, ki je imetnica 269.864 delnic
družbe Stilles d.d., kar predstavlja 39,243%
osnovnega kapitala družbe, da se na dnevni red 14. skupščine družbe Stilles d.d., ki
bo 17. 7. 2009, ob 11. uri na sedežu družbe,
uvrsti dodatna 6. točka dnevnega reda, pri
čemer 6. točka dnevnega reda glasi:
6. Določitev sejnin članom nadzornega sveta v skladu s sklepom Vlade RS
z dne 22. 1. 2009
Predlog sklepa:
Določi se sejnina članom in predsedniku
nadzornega sveta družbe za udeležbo na
posamezni redni ali izredni seji nadzornega sveta družbe do 31. 12. 2010 v višini 260 EUR bruto za predsednika in 200
EUR bruto za vsakega člana nadzornega
sveta družbe.
Za dopisno sejo se določi sejnino v višini 80% sejnine iz prve točke tega sklepa.
S tem sklepom se nadomesti sklep št. 5
skupščine delničarjev z dne 28. 8. 2007.
Predlagateljica skladno s sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin
in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov
finančne krize z dne 22. 1. 2009 (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009)
predlaga, da se višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega
sveta za udeležbo na sami seji in v primeru
sodelovanja na dopisni seji ter seji komisij
nadzornega sveta določi, kot je razvidno iz
predloga sveta.

Ob-4660/09
Na zahtevo delničarja Vseslovensko
združenje malih delničarjev (VZMD) uprava
Nove KBM d.d., v skladu z 299. in 300. členom ZGD-1 objavlja nasprotna predloga na
predloge sklepov 18. seje skupščine Nove
KBM d.d., sklicane za dne 8. 7. 2009 in katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 42/09, dne 5. 6. 2009.
Nasprotna predloga k 5. in 8. točki dnevnega reda se glasita:
5. točka dnevnega reda: Predlog pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih
delnic banke
Nasprotni predlog sklepa:
Skupščina na podlagi 247. člena ZGD-1
pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu
in za račun družbe pridobiva lastne delnice,
pod naslednjimi pogoji:
– da delež lastnih delnic ne bo dosegel 2% osnovnega kapitala;
– da družba ne bo pridobivala lastnih
delnic izključno zaradi namena trgovanja,
ampak jih bo ponudila v odkup delavcem
družbe in z njo povezanih oseb (2. alineja 247. člena ZGD-1) ali da bi se delničarjem zagotovila odpravnina po določbah
ZGD-1 (3. alineja 1. odstavka 247. člena
ZGD-1) in
– 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.
Družba lahko odsvaja lastne delnice po
ceni za delnico, ki mora biti višja od ponderirane povprečne nakupne cene in je vsaj
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enaka ponderirani povprečni borzni ceni za
delnico zadnjega tromesečja pred sklenitvijo
pogodbe o prodaji delnic.
Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 15 mesecev od sprejema sklepa.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Predlagatelj predlaga, da se pooblastilo
upravi za pridobivanje lastnih delnic podeli
za točno določene namene (za odkup s strani delavcev družbe in z njo povezane družbe
in druge zakonsko dopustne namene), za
manjše število delnic in krajše časovno obdobje, kot je predlagano ob sklicu skupščine. Ker v sklicu ni jasno opredeljen namen
pridobivanja lastnih delnic (razen namen
ohranjanja vrednosti premoženja družbe
za delničarje na organiziranem trgu, kar po
mnenju predlagatelja ni eden od zakonsko
dopustnih namenov za pridobivanje lastnih
delnic na podlagi 1. odstavka 247. člena
ZGD-1), predlagatelj podpira zgolj namen
pridobivanja lastnih delnic družbe za nadaljnjo ponudbo odkupa lastnih delnic delavcem
družbe in z njo povezanih družb oziroma za
odpravnino delničarjev po določbah ZGD-1.
Predlagatelj prav tako predlaga, da se določi dopusten razpon cene, po kateri lahko
družba v nadaljevanju odsvoji pridobljene
lastne delnice.
Stališče uprave Nove KBM d.d. do nasprotnega predloga:
Uprava banke nasprotuje nasprotnemu
predlogu delničarja, ker ugotavlja, da je predlog pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke, ki ga predlagata
uprava in nadzorni svet, v skladu z veljavno
zakonodajo in z jasno določenim namenom.
Uprava ne podpira namena, ki izhaja iz predloga delničarja, t.j. da sme lastne delnice
pridobivati z namenom, da jih ponudi v odkup delavcem družbe in z njo povezanih
oseb, kakor tudi za namen zagotovitve odpravnine delničarjem po določbah ZGD-1.
8. točka dnevnega reda: Izvolitev članov
nadzornega sveta
Nasprotni predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave z dne 7. 4.
2009 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta Nove
KBM d.d., dr. Aljoše Valentinčiča, s funkcije
člana nadzornega sveta.
Za novega člana nadzornega sveta se
namesto dr. Aljoše Valentinčiča izvoli mag.
Janeza Košaka, in sicer za mandatno obdobje s pričetkom 25. 7. 2009 do izteka
preostalega mandata odstoplega člana nadzornega sveta, t.j. do 14. 7. 2012.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Predlagatelj nasprotnega predloga,
Vseslovensko združenje malih delničarjev
(VZMD) predlaga skupščini izvolitev člana
nadzornega sveta, ki bi v organu nadzora
ustrezno odražal lastniško strukturo družbe
oziroma njen pomembni del – male delničarje, ki jih je v lastniški strukturi banke
preko 100.000 in predstavljajo približno 25%
vsega osnovnega kapitala. Predlagatelj
meni, da trenutna sestava nadzornega sveta ne odraža lastniške strukture, ki se je bistveno spremenila po izvedeni javni prodaji
delnic s strani republike Slovenije, na podlagi katere je v lastniško strukturo vstopilo
preko 110.000 državljanov, malih delničarjev. Ti v nadzornem svetu nimajo svojega
predstavnika, kar bi bilo v skladu z načeli
upravljanja družb (corporate governance)
vsekakor primerno. VZMD je sicer že na
lanski skupščini Nove KBM d.d., podal tovrsten konstruktiven ter utemeljen predlog
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(dr. Borut Bratina in dr. Ludvik Toplak), ki
pa navkljub dejstvu, da ga je – z neposrednim pooblastilom mag. Kristjanu Verbiču,
predsedniku VZMD – podprlo tudi 3.808
delničarjev, ni bil sprejet, spričo neutemeljenega predloga in glasovanja večinskega
lastnika. Zato predlagatelj za novega člana
nadzornega sveta ponovno predlaga nesporno strokovno avtoriteto mag. Janeza
Košaka, člana Strokovnega sveta VZMD, ki
ima neprecenljive izkušnje na področju bančništva, financ, analiz, pogajanj in razvoja.
Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje
za člana nadzornega sveta, skladno z Zakonom o bančništvu, Zakonom o gospodarskih
družbah in statutom banke. Predlagani kandidat je od 1. 8. 1991 zaposlen kot Viceguverner Banke Slovenije, mandat pa se mu
izteče 24. 7. 2009. Predlogu prilagamo tudi
vse potrebne priloge, življenjepis kandidata
ter njegovo izjavo in soglasje.
Uprava Nove KBM d.d.
Matjaž Kovačič, predsednik
Manja Skernišak, članica
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Zavarovanja terjatev
SV 450/09
Ob-4598/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj
iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 450/09
z dne 28. 5. 2009, je bil poslovni prostor,
v skupni neto izmeri 125,60 m2 v prvi etaži
(kota 000) v Stanovanjskopreskrbovalnem
centru v Kranjski Gori, Naselje Slavka Černeta 33, Kranjska Gora, stoječega na parc.
št. 432/12 in 432/16, k.o. Kranjska Gora,
last zastavitelja Marjana Ranca, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 2006,
sklenjena med prodajalcem Autocommerce d.d., zastavljeno za zavarovanje terjatve
v višini 1.300.000,00 EUR, s končnim rokom
vračila 30. 9. 2019, skupaj s pp, v korist
zastavne upnice Posojilnice Bank Podjuna
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Dobrla vas/Eberndorf, Pliberška cesta 6, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900587, vse do dokončnega poplačila
terjatve.
SV 1021/2009
Ob-4599/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1021/2009 z dne 9. 6.
2009, je poslovni prostor v 5. etaži v izmeri 51,80 m², z identifikacijsko št. 21 v TPC
City Maribor – parc. št. 1770 in št. 1771
k.o. Maribor-Grad, last Ćamili Sulajdina, stanujočega Maribor, Studenška 84, na temelju prodajne pogodbe opr. št. SV 721/2009
z dne 24. 4. 2009, zastavljen v korist Probanke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 130.000,00 EUR s pp.
SV 1413/09
Ob-4600/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1413/09 z dne 4. 6.
2009, je bila nepremičnina stanovanje št. 9
v izmeri 112,75 m2, ki se nahaja v III. nadstropju objekta, s shrambo št. 9 ter parkirnim
mestom št. 38, vse na naslovu Slomškova
ulica 35, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 2979
in parc. št. 2983, obe k.o. Tabor, last zastavitelja Raščan Mateja, rojenega 29. 10. 1976,
stanujočega Kocljeva ulica 12, Murska Sobota, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 26. 5. 2008, sklenjeno med
njim kot kupcem ter Lebar Pulić Simono, kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, matična številka 1319175000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 5.200.000,00 EUR s pripadki, napram
dolžniku Delo Revije d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 444/2003
Os-4095/09
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjski
sklad RS, Javni sklad - Novi upnik, Poljanska c. 31, Ljubljana, proti dolžnici Dušanki
Kovačič, Goriška 13, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 5.158,76 EUR s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr.
št. In 444/2003 z dne 8. 12. 2003 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo:
trisobno stanovanje in kletna shramba, na
naslovu Goriška 13, Maribor, v skupni izmeri 63,84 m2 in 1,95 m2. Stanovanje se nahaja
v pritličju stanovanjskega objekta, ki stoji na
parceli št. 178, k.o. Sp. Radvanje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2009
In 164/2004
Os-4289/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št. In 164/2004
z dne 13. 9. 2004, je bila v izvršilni zadevi
upnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska c. 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec, Dunajska 21,
Ljubljana, zoper dolžnika Zvonka Vertačnika, Kraigherjeva 14, Ptuj, zaradi izterjave 1.709,04 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu
Valentu, zarubljena naslednja nepremičnina, stanovanje do 1/2 (je lastnik na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 18. 11. 1991) št. 15, v 4. etaži večstanovanjske hiše na Kraigherjevi 14 na Ptuju,
v skupni izmeri 69,54 m2, ki ni vpisano v zemljiški knjigi na dolžnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 5. 2009
In 68/2003
Os-4355/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju opr. št. In 68/2003 z dne 3. 2.
2004, v izvršilni zadevi upnika: Komunalno
podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj,
zoper dolžnika Zvonka Vertačnika, Kraigherjeva 14, Ptuj, zaradi izterjave 129,98 EUR
s pp, je bila po izvršitelju Bojanu Erlaču,
zarubljena naslednja nepremičnina: stanovanje št. 15 v Kraigherjevi ulici 14 na Ptuju
v 4. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je
vpisana pod vl. št. 233, k.o. Ptuj, parc. št.
200/1.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 5. 2009
In 75/2004,175/2004,80/2006 Os-4356/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju opr. št. In 75/2004
z dne 16. 4. 2004, v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj, d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika Zvonka Vertačnika, Kraigherjeva 14, Ptuj, zaradi izterjave 427,80 EUR s pp, sklepa o izvršbi opr.
št. In 175/2004 z dne 29. 9. 2004 v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj,
d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika
Zvonka Vertačnika, Kraigherjeva 14, Ptuj,
zaradi izterjave 441,18 EUR s pp in sklepa o izvršbi opr. št. In 80/2006 z dne 4. 4.
2006, v izvršilni zadevi upnika Komunalnega

podjetja Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj,
zoper dolžnika Zvonka Vertačnika, Kraigherjeva 14, Ptuj, zaradi izterjave 702,32 EUR
s pp, je bila po izvršitelju Aljošu Valentu,
zarubljena naslednja nepremičnina: stanovanje št. 15 v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Kraigherjeva
ulica 14, Ptuj, vpisana pod vl. št. 233, k.o.
Ptuj, parc. št. 200/1.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 5. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 20087/2005
Os-9899/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje Kočar, Valburga 32b, Smlednik,
ki jo zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 3,
v pritličju, na naslovu Chengdujska cesta 12,
v Ljubljani, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2175/3, k.o. Slape, dne 28. 10. 2008,
pod opr. št. Dn 20087/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
010681/86 z dne 6. 6. 1986, sklenjene med
prodajalcem GP Grosuplje, n.sol.o. in kupovalko Ljubljansko banko – Stanovanjsko
Komunalno banko, Ljubljana, za stanovanje
št. 3, v pritličju, na naslovu Chengdujska cesta 12, v Ljubljani, z ident. št. 3.E, vpisano
v podvl. št. 2175/3, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2008
Dn 32808/2005
Os-10390/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Frančiške Berus, Prušnikova ul. 17,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 19, v 3. nadstropju, na naslovu Prušnikova ulica 17, Ljubljana, z ident. št. 19.E,
vpisano v podvl. št. 1852/19, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 21. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 32808/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. L-1786/VA-VA z dne 15. 10.
1970, sklenjene med prodajalcem SGP
Stavbenik Koper in kupovalko Berus Frančiško, Ane Ziherlove 4, Ljubljana, za stanovanje št. 19, v 3. nadstropju, na naslovu Prušnikova ulica 17, Ljubljana, z ident. št. 19.E,

vpisano v podvl. št. 1852/19, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2008
Dn 28452/2005
Os-2676/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jambrovič Marjane, Ulica Janeza Rožiča 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2906/65
– trisobno stanovanje z oznako B8 v II. nadstropju, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Palmejeva ulica 20, k.o. Stožice, dne 5. 2.
2009, pod opr. št. Dn 28452/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, delitvenega sporazuma z dne 21. 9. 1988, sklenjenega med
Jambrovič Marjano, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana in Svet Matejem, Šarhova 6, Ljub
ljana, za stanovanje št. B-8 v soseski BO 2/4
Smelt.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2009
Dn 2693/2007
Os-2737/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jemrić Nade, Celovška cesta 287, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Mateja Maček, Kolodvorska 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 57.E, vpisani v podvložku št. 2666/57, v k.o. Dravlje,
dne 12. 2. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 73-4676 z dne 18. 6.
1973, sklenjene med PZ Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem in Arh Tatjano, Ob žici 5, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za stanovanje št. 57, v 7. nadstropju,
v izmeri 28,04 m2,
– pogodbe o zamenjavi garsonjer
z dne 31. 3. 1975, med Arh Tatjano, Ob
žici 5, Ljubljana, kot prvo stranko, in Kovačič
Zvonimirjem, Đakovićeva 24, Ljubljana, kot
drugo stranko, in sicer za stanovanje št. 57,
v 7. nadstropju, v izmeri 28,04 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 1701/2007
Os-2738/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Resinovič Lilijane, Brilejeva ulica 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 20.E, vpisani v podvložku
št. 1853/21, v k.o. Ježica, dne 11. 2. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
L-1841BV/GA o prodaji in nakupu stanovanja z dne 11. 6. 1976, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik
n.sub.o. Koper, kot prodajalcem, in Hainz
Liljano, Martina Krpana 26, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za enosobno stanovanje
z enim kabinetom in z loggio, št. 20, v II.
nadstropju, v izmeri 49,13 m2 in s shrambo
v kleti št. 20, v izmeri 3,65 m2, v stanovanjski
stavbi Glinškova ploščad 2, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 9821/2007
Os-2741/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bergelj Nataše, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 111.E, vpisani v podvložku št. 679/111, ident. št. 293.E, vpisani
v podvložku št. 679/293, ident. št. 647.E,
vpisani v podvložku št. 679/645 in ident. št.
648.E, vpisani v podvložku št. 679/646, vse
v k.o. Poljansko predmestje, dne 23. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 1084/05
z dne 26. 1. 2005, v notarskem zapisu opr.
št. SV 23/05, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Javni sklad,
Poljanska cesta 31, Ljubljana, kot prodajlcem, in Natašo Bergelj, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, kot kupcem, katere predmet je stanovanje z oznako 8C-3N-5 (LPN279), shramba v kleti z oznako 8C-3N-5, dve parkirni mesti v kleti objekta, z oznako 0677, 0678,
– zemljiškoknjižnega dovolila z dne 29. 1.
2007, izdano s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, kot prodajalca,
v korist Nataše Bergelj, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, kot kupca.
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. 3. 2009

Dn 2375/2007
Os-2742/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zalokar Tinke, Laški Rovt 3, Bohinjska Bistrica,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 81.E, vpisani v podvložku
št. 1853/82, v k.o. Ježica, dne 12. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine darilne pogodbe
z dne 27. 1. 1981, sklenjene med Umberger
Francem, Čufarjeva 4, Ljubljana, kot darovalcem in Umberger Markom, Glinškova
ploščad 2, Ljubljana, kot obdarjencem, in
sicer za stanovanje št. 81, v VIII. Nadstropju, v izmeri 42,63 m2, v stanovanjski stavbi
Glinškova ploščad 2, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 8010/2007
Os-2743/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metodije Ferkulj, Rožanska ulica 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 1551/205, vpisani v vložku
št. 10, v k.o. Zelena jama, dne 23. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup mestnega zemljišča,
parc. št. 1551/205, garaža v izmeri 19 m2,
sklenjene med takratno Občino Ljubljana
Moste - Polje, kot prodajalko, in Metodijo
Ferkulj, kot kupcem, neznanega datuma.
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 23. 3. 2009
Dn 1336/2007
Os-2744/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zadnik Antona, Bošteje 1, Velike Lašče, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini z identifikatorjem 6.E, vpisanem v podvložku št. 4407/6 v k.o. Kašelj, dne 11. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 362-121/94
z dne 17. 8. 1994, sklenjene med Republiko
Slovenijo, ki jo zastopa predsednica Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije
Rina Klinar, kot prodajalko, in Zadnik Frančiško, Agrokombinatska cesta 6, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za enosobno stanovanje, št. 6, v pritličju, v izmeri 43,16 m2
v stanovanjskem bloku na naslovu Agrokombinatska cesta 6, Ljubljana.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 1063/2007
Os-2779/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljica
Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa Maša Bole Matijašić, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z identifikatorjem 55.E, vpisanem v podvložku št.
336/55, v k.o. Nove Jarše, dne 11. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 1. 8. 1973,
sklenjene med Kušar Ano in Goričanec Ivom,
oba Gradišče 8, kot kupcema, in Gradbeno
industrijskim podjetjem Gradis, Korytnikova
ulica 2, Ljubljana, kot prodajalcem, in sicer
za 1-sobno stanovanje št. 55, v 7. nadstropju, v izmeri 33,51 m2, s shrambnim boksom
z isto številko v kleti, v izmeri 2,00 m2, Petrovičeva ulica 21, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6.
1983, sklenjene med Kušar Ano in Goričanec Ivom, oba Gradišče 8, kot prodajalcema, in Dečman Stanetom in Dečman
Gordano, kot kupcema, oba Ižanska 121,
Ljubljana, in sicer za 1-sobno stanovanje
št. 55, v 7. nadstropju, v izmeri 33,51 m2,
s shrambnim boksom z isto številko v kleti, v izmeri 2,00 m2, Petrovičeva ulica 21,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 2346/2007
Os-2783/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kus Brede, Tržaška cesta 51, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 209.E, vpisani v podvložku št. 4395/37, v k.o. Vič, dne 12. 2.
2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 5/91 z dne 12. 11. 1991, sklenjene med
Muzejem ljudske revolucije Slovenije, Celovška c. 23, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Kus Bredo, Tržaška cesta 51, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za stanovanje št.
37, v 3. nadstropju (5. etaži), III. vhod,
v izmeri 69,15 m2, s shrambo z isto številko v kleti (1. etaži), v izmeri 3,45 m2, skupaj 72,60 m2, v stanovanjski stavbi v Ljub
ljani, Tržaška cesta 51, stoječi na parc. št.
783/29 k.o. Vič, z identifikacijsko številko
stavbe 1723-2758-209.
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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 23. 3. 2009
Dn 4058/2007
Os-2799/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Oman Andreja, Clevelandska 27, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 98.E, vpisani v podvložku
št. 357/99, v k.o. Nove Jarše, dne 24. 2.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 12/2 167/80B z dne 17. 4. 1981, sklenjene med Gradbenim podjetjem Gradis d.d., katerega zastopa Staninvest Ljubljana Tozd, Kersnikova 6,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Pajk Marijo in
Pajk Frančiško, obe Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
stanovanje št. 43, v 6. nadstropju, v izmeri 58,18 m2, v soseski MS-12/2 Nove Jarše,
Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 8. 11. 1985,
sklenjene med Pajk Marijo in Pajk Frančiško, obe Trg komandanta Staneta 6, Ljub
ljana, kot prodajalkama in Francko Oman,
Partizanska 44, Škofja Loka, kot kupovalko,
in sicer za stanovanje št. 43, v 6. nadstropju,
v izmeri 58,18 m2, v soseski MS-12/2 Nove
Jarše, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 8008/2007
Os-2802/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mihalič Tanje, Strojeva
ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini parc. št. 1551/174,
vpisani v vložku št. 10, v k.o. Zelena jama,
dne 23. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe za nakup mestnega
zemljišča, sklenjene med takratnjo Občino
Ljubljana Moste - Polje, kot prodajalko, in
Mihalič Aleksandrom, kot kupcem, neznanega datuma.
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 23. 3. 2009
Dn 1105/2007
Os-2803/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovačič Franca, Drenov Grič 167, Vrhnika,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 54.E, vpisani v podvložku
št. 1637/54, v k.o. Moste, dne 11. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 24. 11. 1969, sklenjene med
FOND Stanovanjskim podjetjem »BežigradMoste« Ljubljana, Topniška ulica 58, Ljub
ljana kot prodajalcem, in Kovačič Francem,
Raka pri Krškem 51 kot kupcem, in sicer
za garažni boks št. 54, v izmeri 11,7 m2,
v triplex garažni zgradbi, v Ljubljani, Toplarniška ulica, stoječi na parceli št. 1323,
1324, 1325 in 1317, sedaj na parc. št. 1325
in 1326, k.o. Moste, z identifikacijsko številko 1730-1089-54, v podvl. št. 1637/54.
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 23. 3. 2009

– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 4.
1984, sklenjene med Cveto Pečar, Podkoren 8a, Kranj, kot prodajalko, in Andrejo
Berlič, Bognarjeva pot 17, Ljubljana, kot kupovalko, katere predmet je garsonjera v izmeri 26,33 m2, v soseski Proletarska 2, št.
stanovanja 25,
– menjalne pogodbe z dne 15. 5. 1984,
sklenjene med Lidijo Zorc, Clevelandska 45,
Ljubljana in Bogdanom Zorcem, Perčeva 21, Ljubljana, kot prvopogodbeni stranki, in Andrejo Berlič, kot drugopogodbeno
stranko, katere predmet je garsonjera v izmeri 26,33 m2, v soseski Proletarska 2, št.
stanovanja 25.
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 25. 3. 2009

Dn 5840/2007
Os-2821/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štefanije Hočevar, Prušnikova ulica 11,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ljub
ljana, Lili Novy 34, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 42.E, vpisani v podvložku št. 1994/42, v k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 23. 2. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe, sklenjene
med takratnim Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška, kot
prodajalko, in Palfi Ivanom, kot kupcem,
neznanega datuma, za nakup enosobnega
stanovanja, v visokem pritličju, pcto stopnišče, v izmeri 29,40 m2, na naslovu Prušnikova ulica 11, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009

Dn 8318/2007
Os-2827/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Teje
Zupančič, Ploščad dr. Tineta Zajca 7, Trzin,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 8.E, vpisani v podvložku
št. 3915/8, v k.o. Bežigrad, dne 20. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Ljubljana Bežigrad, kot prodajalko,
in Pečnik Francem, kot kupcem, neznanega
datuma, katere predmet je stanovanje št. 8,
v izmeri 41,10 m2, v 2. nadstropju, na naslovu Neubergerjeva 6, Ljubljana,
– pogodbe o prodaji z dne 12. 6. 1985,
sklenjene med HP Kolinska Ljubljana, Šmartinska c. 30, Ljubljana, kot prodajalko in Možek Elizabeto, Neubergerjeva 6, Ljubljana,
kot kupovalko, katere predmet je stanovanje
št. 8, v izmeri 41,10 m2, v 2. nadstropju, na
naslovu Neubergerjeva 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009

Dn 9810/2007
Os-2825/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Zorc, Proletarska cesta 2, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 25.E, vpisani v podvložku št. 1398/25, v k.o. Moste, dne 23. 2.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GIP Pionir, Novo mesto, Kettejev
drevored 37, kot prodajalcem, ter Košir Jožefom, Proletarska c. 2, Ljubljana, kot kupcem, katere predmet je stanovanje št. 25, na
naslovu Proletarska c. 2, Ljubljana,

Dn 18254/2007
Os-2848/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Fanike Iglič, Društvena 31, Ljubljana,
ki jo zastopa Roža Žust, Archinetova ul. 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 53 v 4. nadstropju na Jakčevi ul. 2 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
53.E, podvl. št. 1259/53, k.o. Štepanja vas,
dne 23. 2. 2009, pod opr. št. Dn 18254/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 4. 1. 1985, sklenjene med prodajalcem SCT – TOZD nizke gradnje Ljubljana,
n.sol.o., Vošnjakova 8, Ljubljana, in kupcem
Ivanom Robom, Vlahovičeva 2, Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za enosobno stanovanje št. 53 v stanovanjskem objektu na Vlahovičevi 2 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 5525/2007
Os-2853/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Malnerič Ivice, Kajuhova ulica 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini,
garaža parc. št. 1551/173, v izmeri 18 m2,
vpisani v vložku št. 10 v k.o. Zelena jama,
dne 25. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe za nakup mestnega zemljišča, sklenjene med Občino
Ljubljana Moste Polje, kot prodajalko in Rustemi Sadrijem ter Rustemi Hamdijo, kot
kupcema, neznanega datuma, in sicer za
garažo parc. št. 1551/173, v izmeri 18,00 m2,
v vl. št. 10, v k.o. Zelena jama,
– kupne pogodbe, sklenjene med Rustemi Sadrijem ter Rustemi Hamdijo, kot prodajalcema in Malnerič Ivico, kot kupcem.
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 5526/2007
Os-2859/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nataše Malnerič Pavlič, Kajuhova ulica 18,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini garaža parc. št. 1551/172,
v izmeri 18 m2, vpisani v vložku št. 10 v k.o.
Zelena jama, dne 25. 2. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe za
nakup mestnega zemljišča, sklenjene med
Občino Ljubljana Moste Polje, kot prodajalko in Štrukelj Rudolfom, kot kupcem, neznanega datuma, in sicer za garažo parc.
št. 1551/172, v izmeri 18,00 m2, v vl. št. 10,
v 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2009
Dn 5523/2007
Os-2860/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Malnerič Marka, Kajuhova ulica 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe la-

stninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini garaža parc.
št. 1551/168, v izmeri 18 m2, vpisani v vložku
št. 10 v k.o. Zelena jama, dne 25. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup mestnega zemljišča, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje, kot
prodajalko in Malnerič Markom, kot kupcem,
neznanega datuma, in sicer za garažo parc.
št. 1551/168, v izmeri 18,00 m2, v vl. št. 10,
v 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 25. 3. 2009
Dn 3918/2009
Os-2897/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rigler Franca, Brankovo 10, Velike Lašče, zaradi izbrisa stare hipoteke pri nepremičnini
s parc. št. 2561/48, vpisani v vl. št. 1095,
k.o. Turjak, v lasti Rigler Franca, Rašica 68,
Velike Lašče, do 1/2, dne 11. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 3918/2009 izdalo sklep o začetku
postopka za izbris stare hipoteke:
– pod zap. št. 3 v znesku 2.777.850,00
YUD, vpisane na podlagi posojilne pogodbe
z dne 26. 2. 1988 v korist upnika DO Orbital, Drenikova 33, Ljubljana, vpisane pod
Dn 1321/88,
– pod zap. št. 4 v znesku 4.850.000,00
YUD, vpisane na podlagi posojilne pogodbe
z dne 28. 6. 1988 v korist upnika DO Orbital, Drenikova 33, Ljubljana, vpisane pod
Dn 4686/88.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini,
da v roku treh mesecev od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču nasprotujejo izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 8772/2007
Os-2984/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Primoža Jere, Kamniška c. 52, Vodice, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 24.E, vpisani v podvložku št.
2852/24 v k.o. Bežigrad, dne 19. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Ljubljana Bežigrad, kot prodajalko
in GP Obnova Ljubljana, kot kupcem, neznanega datuma, in sicer za stanovanje
št. 24 v II. nadstropju, v izmeri 31,84 m2,
v stanovanjski stavbi Črtomirova ulica 22
v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe št. 741
z dne 16. 4. 1969, sklenjene med GP Obnova Ljubljana, kot prodajalcem in Lovšin Borislavo, Detelova 3, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za stanovanje št. 24 v II. nadstropju,
v izmeri 31,84 m2, v stanovanjski stavbi Črtomirova ulica 22 v Ljubljani,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 5.
1970, sklenjene med Lovšin Borislavo, Detelova 3, Ljubljana, kot prodajalko in Martino
Hribar, Črtomirova ulica 22, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za stanovanje št. 24 v II.
nadstropju, v izmeri 31,84 m2, v stanovanjski
stavbi Črtomirova ulica 22 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7.
1975, sklenjene med Martino Šubic (roj.
Hribar), Črtomirova ulica 22, Ljubljana, kot
prodajalko in Ančko Jere, Streliška 10, Ljub
ljana, kot kupovalko, in sicer za stanovanje
št. 24 v II. nadstropju, v izmeri 31,84 m2,
v stanovanjski stavbi Črtomirova ulica 22
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2009
Dn 2067/2007
Os-2985/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Delcott Roberta, Metoda Mikuža 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičninah z ident. št. 1.E, vpisani v podvložku št. 2662/1 in 353.E, vpisani v podvl. št.
2665/35, obe v k.o. Bežigrad, dne 12. 2.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe št. 10-II/95 z dne 23. 6. 1995,
sklenjene med IMOS, Združena industrijska gradbena podjetja, d.d., Linhartova 11a,
Ljubljana, kot prodajalcem in Delcott Robertom, Metoda Mikuža 10, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za lokal L-1 v pritličju objekta
B9, v izmeri 52,70 m2 in parkirno mesto št.
355 s shrambo v 1. kleti, v izmeri 17,32 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2009
Dn 9984/2007
Os-2991/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Dokl
Janeza in Dokl Lidije, oba Na Hreši 14,
Ljubljana, ki ju zastopa notar Miro Košak
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, parc. št. 121/1, 121/2,
121/3, vpisanih v vl. št. 254, k.o. Šentpeter,
dne 23. 2. 2009 pod opr. št. Dn 9984/2007
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 30. 11. 2006, sklenjene med
Čontala Borutom, Bergantova ul. 17, Trzin,
in Naber Lenko, Vurnikova ul. 11, Ljub
ljana, kot prodajalcema in Dokl Janezom in
Dokl Lidijo, oba Na Hreši 14, Ljubljana, kot
kupcema, in sicer za parc. št. 121/1, 121/2
in 121/3, vpisanih v k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 8855/2007
Os-2994/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Homar Macuh, Polanškova ulica 30,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini z ident. št. 313.E, vpisani
v vložku št. 2538/65 v k.o. Črnuče, dne 19. 2.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
BS 111/2-183/85 o združevanju sredstev za
pridobitev stanovanja z dne 16. 12. 1985,
sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT
Slovenija cesta Tehnika o.sol.o., Ljubljana,
Titova cesta 38, kot investitorjem in Branetom in Marjano Merčun, kot kupcema, katere predmet je stanovanje št. 13d v mansardi
stanovanjskega bloka B-37, Polanškova ulica 30, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2009
Dn 28238/2006
Os-3115/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo Leasing, Podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska 117, Ljubljana, ki
ga zastopa Marija Bele Vatovec, odvetnica
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, pisarne št. K 8 v 1. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta 11/a,
Ljubljana, z ident. št. 649.E (prej 862.E),
vpisano v podvl. št. 2667/649, k.o. Bežigrad,
dne 16. 3. 2009, pod opr. št. Dn 28238/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
592/78-05/2 z dne 5. 10. 1978, sklenjene
med prodajalcem SGP Grosuplje, n.sol.o.,
Taborska cesta 13, Grosuplje, in kupcem
ZIGP »IMOS«, Trg VII. Kongresa ZKJ št.
1, Ljubljana, za nepremičnino, pisarne št.
K 8 v 1. nadstropju, na naslovu Linhartova
cesta 11/a, Ljubljana, z ident. št. 862.E, vpisano v podvl. št. 2667/649, 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 10. 4. 2009
Dn 31629/2006
Os-3267/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dreka Alenke, Ulica Molniške čete 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kotlušek Pavčič, o.p.-d.n.o., Čufarjeva ulica 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, parc. št. 755/23, vpisano v vl.
št. 1573, k.o. Zadobrova, dne 6. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 31629/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med podjetjem Marles, lesna
in pohištvena industrija Maribor (kot prodajalcem) in Nuklearno elektrarno Krško (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima parc. št.
755/23, vpisano v vl. št. 1573, k.o. Zadobrova;
– prodajne pogodbe št. 72/91
z dne 13. 11. 1991, sklenjene med Nuklearno elektrarno Krško (kot prodajalcem) in
Stopar Janezom (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima parc. št. 755/23, vpisano v vl. št.
1573, k.o. Zadobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 32637/2007
Os-3268/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa Odin, Boris Platovšek
s.p., Kalinova ul. 1, Ig, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnine parc. št.
351/5, 351/9, 351/11, 351/12, 351/40, 352/4,
352/5 in 352/6, vpisani v vl. št. 302, k.o. Trnovsko predmestje, dne 5. 3. 2009 pod opr.
št. Dn 23637/2007 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 16/76 iz leta 1976, sklenjene
med Imos, Poslovno združenje za industrijsko gradnjo Ljubljana, TOZD Imos Ljubljana
(kot prvo pogodbena stranka), Veterinarskim
zavodom Slovenije, Ljubljana (kot drugo pogodbena stranka) in Komunalnim skladom
občine Ljubljana Vič - Rudnik (kot drugo
pogodbena stranka), za nepremičnine parc.
št. 351/5, 351/9, 351/11, 351/12, 351/40,
352/4, 352/5 in 352/6, vpisani v vl. št. 302,
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 4059/2007
Os-3293/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Peterka Anice, Breznikova 17, Prelog, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 7.E, vpisani v podvložku št.
1440/7, v k.o. Moste, dne 23. 3. 2009 izda-

lo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-71/141-65 z dne 15. 9. 1965,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Zidar, Kočevje, kot prodajalcem in Kitanovič Majdo, Zupančičeva 7, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za stanovanje št. 7 v 2.
nadstropju, v izmeri 26,50 m2, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Zaloška 100.
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 15. 4. 2009
Dn 5139/2007
Os-3294/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Finform d.o.o., Vodenska c. 49, Trbovlje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičninah z ident št. 71.E, vpisani v podvložku
št. 2617/71, ident. št. 72.E, vpisani v podvložku št. 2617/72, ident. št. 73.E, vpisani
v podvložku št. 2617/73, vse v k.o. Črnuče,
dne 24. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12. 1992,
sklenjene med Energoinvest Tovarna transformatorjev Ljubljana – v stečaju, Šlandrova 10, Ljubljana, kot prodajalcem in NILSOn
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 109, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za poslovne prostore
št. 306, 307 in 308 v III. nadstropju, v stavbi
na Šlandrovi 10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2009
Dn 4839/2007
Os-3299/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Slivnjek Olivije, Jamova cesta 60, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičninah z ident. št. 28.E, vpisani v podvl.
št. 4270/28, k.o. Vič in 327.E, vpisani v podvložku št. 4019/92 v k.o. Vič, dne 24. 3.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– odločba OBS Ljubljana Vič - Rudnik
št. 466-84/63 z dne 16. 9. 1963, o pravici
uporabe med drugim tudi parcele št. 1694/1,
k.o. Vič, za gradnjo stanovanjskih objektov
izdane v korist Gradbenega podjetja Tehnograd Ljubljana, katerega pravni naslednik je
zemljiškoknjižni lastnik Gradbeno podjetje
Grosuplje d.d., Emonska 8, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe št. 1308/63
z dne 7. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom OBS Ljubljana Vič - Rudnik,
kot prodajalcem ter Metalurškim inštitutom
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nakup treh
stanovanj, med drugim tudi za stanovanje
št. 28 v IV. nadstropju II. stopnišča (2-4.n.)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izmere 65,03 m2, s kletnimi prostori št. 28,28
v kleti II. stopnišča (2-K) izmere 4,95 m2,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Jamova
cesta 60,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 7.
1968, sklenjene med Metalurškim inštitutom
Ljubljana, kot prodajalcem in Jurca Stanetom, kot kupcem, in sicer za nakup stanovanja št. 28 v IV. nadstropju II. stopnišča
(2-4.n.) izmere 65,03 m2, s kletnimi prostori št. 28,28 v kleti stopnišča (2-K) izmere 4,95 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Jamova cesta 60,
– pogodbe št. 333/72-02/05 o nakupu
in prodaji garaže št. 27 v III. nadstropju,
v garažni hiši v Ljubljani, ob Jamovi ulici,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d., Ljubljana, kot prodajalcem in Jurca
Stanetom ter Jurca Antonijo, kot kupcema,
– pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja, darilno pogodbo in pogodbo o odpovedi dedovanju z dne 13. 6. 1994, s katero
je Jurca Bojan prevzel last in posest stanovanje št. 28 v IV. nadstropju II. stopnišča
(2-4.n.) izmere 65,03 m2 s kletnimi prostori
št. 28,28 v kleti II. stopnišča (2-K) izmere 4,95 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Jamova cesta 60 ter garaže št. 27 v III. nadstropju, v garažni hiši v Ljubljani, ob Jamovi
ulici, ki so jo sklenili Antonija Jurca, Jurca
Stane, Jurca Bojan, Jurca Marko in Jurca
Sabina.
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 15. 4. 2009
Dn 2598/2007
Os-3300/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kern
Ivana, Ob žici 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo z ident. št. 73.E
vpisani v podvl. št. 4344/73, k.o. Zgornja
Šiška, dne 23. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe za garažni boks iz l.
1969, sklenjene med PZ Giposs, Majorja Lavriča 12, Ljubljana, kot prodajalcem in Paro
Marjano, Šišenska c. 42, Ljubljana, kot kupovalko, za garažni boks št. 373, v garažni
hiši Triplex D 3, v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 1935/2007
Os-3315/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vraničar Branka, V Murglah 89, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 1551/27, vpisani v vlož-

ku št. 141 v k.o. Zelena jama, dne 20. 2.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6. 1995, sklenjene
med Leander-Mitjo Križman, Martinja vas,
Mokronog, kot prodajalcem in Sonjo Saje,
Kajuhova 32, Ljubljana, kot kupovalko, za
garažo št. 276/29 v izmeri 16 m2, v Ljubljani
ob Rožičevi ulici.
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 5958/2007
Os-3320/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Dušaka, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Petrovčič Marta, Dunajska c. 17,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini z ident. št. 207.E, vpisanih
v podvložku št. 1375/31 v k.o. Štepanja vas,
dne 23. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 22. 1. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot
prodajalcem in Floyd Jožico, Prištinska 8,
Ljubljana, in sicer za stanovanje št. 7 v II.
nadstropju, v izmeri 35,70 m2, stanovanjske
stavbe na Prištinski 8 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 1486/2007
Os-3321/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Filipčič Vincenca, Gerbičeva ulica 49, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 110.E, vpisani v podvložku št. 5680/315 v k.o. Trnovsko predmestje,
dne 11. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 124/91 z dne 20. 12. 1991, sklenjene med PO Iskra Elektrozveze, Stegne 11,
Ljubljana, kot prodajalko in Filipčič Vincencom, Gerbičeva 49/b, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za stanovanje št. 28 v 3. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe v Ljub
ljani, Gerbičeva ulica 49, v izmeri 57,70 m2,
s shrambo št. 28 v kleti v izmeri 7,07 m2,
skupaj 64,77 m2, stoječi na parc. št. 377/7,
k.o. Trnovsko predmestje, z identifikacijsko
številko stavbe 1722-554-110.
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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 5522/2007
Os-3322/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Malnerič Marka, Kajuhova ulica 18, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičnini, garaža, parc. št. 1551/169, v izmeri 18 m2, vpisani v vložku št. 10, v k.o.
Zelena jama, dne 25. 2. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe za
nakup mestnega zemljišča, sklenjene med
Občino Ljubljana Moste Polje, kot prodajalko, in Malnerič Markom, kot kupcem, neznanega datuma, in sicer za garažo, parc.
št. 1551/169, v izmeri 18,00 m2, v vl. št. 10,
v 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 16. 4. 2009
Dn 9372/2007
Os-3323/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žvokelj Tomaža, Polanškova 23, Ljubljana, ki ga
zastopa Maja Besednjak, Župančičeva 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini z ident. št. 12.E, vpisani v podvložku št. 2331/12, v k.o. Črnuče, dne 24. 3.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 6/3-18/87
z dne 30. 9. 1987, sklenjene med SGP SCT
n.sol.o., Ljubljana, kot prodajalcem, in Prelc
Dušanko, Ul. narodne zaščite 13, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za stanovanje št. 12,
v mansardi, v izmeri 37,75 m2, s shrambo
št. 12 na podstrehi, v izmeri 2,30 m2, v stanovanjskem bloku Ljubljana-Črnuče, Polanškova ulica 23,
– darilne pogodbe z dne 8. 12. 1992,
sklenjene med Desanko Žvokelj, Ločnikarjeva 12, Ljubljana, kot darovalko, ter Žvokelj
Tomažem, Polanškova 23, Ljubljana, in sicer za stanovanje št. 12, v mansardi, v izmeri 37,75 m2, s shrambo št. 12 na podstrehi,
v izmeri 2,30 m2, v stanovanjskem bloku
Ljubljana-Črnuče, Polanškova ulica 23.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 9034/2007
Os-3326/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Huber Ane, Grablovičeva ulica 38, Ljubljana,
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zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičninah parc. št. 83/47, vpisanih v vložku
št. 407, v k.o. Šentpeter, dne 24. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Občino Ljubljana Moste Polje, kot prodajalko in Huber Ano, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za garažo, parc. št. 83/47, v izmeri 16 m2, k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 2561/2007
Os-3328/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičninah parc. št.
15/3, 15/4, 19/2 in 1946, vpisanih v vložku št.
1284, v k.o. Zgornja Šiška, dne 20. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prenosu pravice uporabe
z dne 25. 3. 1992, sklenjene med Litostroj –
holding d.d., Ljubljana, kot prodajalcem, ter
Republiko Slovenijo, ki jo zastopa minister
za šolstvo in šport, kot kupcem, in sicer za
parcele št. 15/3, 15/4, 19/2 in 1946, vse v vl.
št. 1284, k.o. Zgornja Šiška,
– aneksa k pogodbi o prenosu pravice
uporabe 17. 11. 1992, sklenjenega med Litostroj – holding d.d., Ljubljana, kot prodajalcem, ter Republiko Slovenijo, ki jo zastopa
minister za šolstvo in šport, kot kupcem,
– aneksa št. 2 k pogodbi o prenosu pravice uporabe 24. 5. 1993, sklenjenega med
Litostroj – holding d.d., Ljubljana, kot prodajalcem, ter Republiko Slovenijo, ki jo zastopa minister za šolstvo in šport, 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 15. 4. 2009
Dn 31423/2006
Os-3551/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Grila, Zvezda 21, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 1333/15, stanovanje št. 15, v III. nadstropju, s pomožnim prostorom iste številke
v kleti, z ident. št. 1754-1523-015, v stanovanjski stavbi v Ljubljani-Šentvid, Zvezda 21, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 13. 2.
2009, pod opr. št. Dn 31423/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
68-1520 z dne 27. 5. 1968, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs in Jožetom
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Grilom, Triglavska 30, Ljubljana za dvosobno stanovanje v objektu Sc 13, Šentvid.
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 18130/2007
Os-3552/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Crnković Milana, Berdajsova ulica 13, Ljub
ljana, ki ga zastopajo odvetniki Janez Gruden, Nataša Čeč Gruden in Mojca Starec,
Prešernova 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1336/215, stanovanje št. 17, v 3. nadstropju, Novosadska 18 (A 04-1), s shrambo št. 17, z ident. št. 1732-0530-617, k.o.
Štepanja vas, dne 30. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 18130/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 13. 3. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana in Šop Ružo, Novosadska 18,
Ljubljana, za stanovanje št. 17, nadstropje 3, v stanovanjski hiši, Novosadska 18.
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 25432/2007
Os-3557/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1392/23, stanovanje št. 23, v 6. etaži (4. nadstropju), s kletjo
z isto številko, v 1. etaži (kleti), z ident. št.
1732-1283-023, v stanovanjski stavbi v Ljub
ljani, Jakčeva ulica 31, k.o. Štepanja vas,
dne 9. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25432/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 151/74
z dne 27. 5. 1974, sklenjene med IMOS –
poslovno združenje za industrijsko gradnjo,
Ljubljana in IMP – industrijsko montažno podjetje Ljubljana, za 9 stanovanj v bloku AO 1-4
Štepanjsko naselje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 18183/2007
Os-3558/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagatelja Čatić Nijaza, Preglov
trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
735/106, stanovanje št. 109, v 11. nadstropju, z ident. št. 1739-1087-209, shramba
št. 109, v kleti, z ident. št. 1739-1087-210,
v stavbi Pavšičeva ulica 4, v Ljubljani, k.o.
Zgornja Šiška, dne 30. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 18183/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 3427 z dne 8. 6.
1977, sklenjene med Gradbenim podjetjem
»Megrad« Ljubljana, n.sol.o. – TOZD Gradbena operativa, n.sub.o., Ljubljana in Nado
Širca, Piran, Razgled 30, za stanovanje št.
109, v II. nadstropju stolpnice ST-5, v k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2009
Dn 25314/2007
Os-3562/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Seliger Janeza, Ziherlova ulica 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 6003/27, stanovanjska raba,
z ident. št. 1722-4440-027, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, stoječi
na parc. št. 74/8, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 6. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25314/2007,
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.
390/81-M.G. z dne 5. 11. 1982 in dodatka
št. 1/412-123/82-M.G. z dne 1. 12. 1982,
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Vič - Rudnik in Zavodom za urejanje stavarnih zemljišč Vip p.o.,
Ljubljana, ter Seliger Janezom, Vrhnika, Kolodvorska 4, za 3-sobno stanovanje, št. 27,
v objektu D-2, v Trnovem.
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 30033/2006
Os-3563/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ribič Veronike, Pod hrasti 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini
parc. 313/186, 313/755, 313/199, 313/200
vl. št. 1550, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 2. 3. 2009, pod opr. št. Dn 30033/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
05/2-36/78-115 z dne 7. 11. 1966, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljub
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ljana Center ter Ribič Vladimirjem in Ribič
Majdo, oba Ljubljana, Tesarska 4, za atrijsko
hišo tip L-5-b, št. A-9, na lokaciji Vič M-1,
– kupne in prodajne pogodbe št. 95/70ŽV/KM z dne 8. 9. 1970, sklenjene med
IMOS-poslovno združenje za industrijsko
gradnjo Ljubljana in Ribič Vladimirjem, Ljub
ljana, Pod hrasti 18, za del parc. Št. 313/15,
k.o. Trnovsko predmestje,
– kupne in prodajne pogodbe
z dne 22. 10. 1966, sklenjene med IMOS poslovno združenje za industrijsko gradnjo
Ljubljana in Ribič Vladimirjem Ljubljana, Tesarska 4, za garažo tipa Monter, v k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, 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 22. 4. 2009
Dn 14020/2001
Os-3625/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vavpetič Mitje, Župančičeva 18, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Dušan Golovrški iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice,
vknjižbe služnostne pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. S1/I, v 1. nadstropju, na Župančičevi ulici 18, v Ljubljani, z ident. št. 1.E,
v podvl. št. 1307/1; za nepremičnino, parkirno mesto št. PM21, v 3. kleti na Župančičevi
ulici 18, v Ljubljani, z ident. št. 36.E, v podvl. št. 1307/41, za nepremičnino parc. št.
2719/9, v vl. št. 1250; za nepremičnine parc.
št. 2719/1, 2719/2 in 2719/3, vpisane v vl. št.
1307, vse nepremičnine v k.o. Ajdovščina,
dne 4. 2. 2009, pod opr. št. Dn 14020/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe št.
007/98 z dne 8. 4. 1998, sklenjene med prodajalcem Ars Inženiring d.o.o., Rožna dolina
c. VI/36, Ljubljana, in Vavpetič Mitjem, Ziherlova 8, Ljubljana, nepremičnino, stanovanje št. S1/I v 1. nadstropju, na Župančičevi
ulici 18, v Ljubljani, z ident. št. 1.E, v podvl.
št. 1307/1; za nepremičnino, parkirno mesto
št. PM21, v 3. kleti na Župančičevi ulici 18,
v Ljubljani, z ident. št. 36.E, v podvl. št. 6.
1307/41, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2009
Dn 2244/2009
Os-3626/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Grom Pečavar Marjetke, Florjanov trg 4,
Novo mesto, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanja št. 22, v 3.
nad., na naslovu Tržaška cesta 121, Ljub
ljana, z ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št.
4202/28, k.o. Vič, dne 3. 3. 2009, pod opr.

št. Dn 2244/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 1. 8. 1982, sklenjene
med Kalizan Milanko, Tržaška 121, Ljub
ljana (kot prodajalko) in Baškovič Alenko,
Titova c. 405, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 22.E,
vpisano v podvl. št. 4204/28, 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 23. 4. 2009
Dn 18727/2006
Os-3676/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vipotnik Primoža, Valvazorjev dvor 4, Grosuplje, ki ga zastopata odvetnika Aleksandra
Janežič in Andrej Jarkovič, Tavčarjeva 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 1, v 1. nad.,
na naslovu Resljeva cesta 24, Ljubljana,
z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 37/6,
k.o. Tabor, dne 20. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 18727/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
prodajne pogodbe št. 14/90 Re z dne 19. 6.
1990, sklenjene med Imos, združena industrijska gradbena podjetja d.d., Ljubljana
(kot prodajalcem) in Slovansko knjižnico
Ljubljana, Gosposka 15 (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E,
v podvl. št. 37/6, k.o. Tabor.
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 25021/2006
Os-3743/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Primorje d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in poslovne storitve, Vipavska c. 3, Ajdovščina, ki jo zastopa Veronika Lemut, univ.
dipl. prav., zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 1959 – parc.
št. 127/200, k.o. Moste, dne 20. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 25021/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine kupoprodajne pogodbe o prodaji solastniškega deleža na nepremičnini
št. S/P-04/4MŽ z dne 31. 12. 2004 in aneksa
št. I S/05-5/MŽ z dne 6. 4. 2005, k tej pogodbi, sklenjene med Gradis GP Ljubljana
d.d. in Primorjem, družbo za gradbeništvo,
inženiring in druge poslovne storitve, d.d.,
Ajdovščina, za delež 4964/10000 parc št.
127/200, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 24899/2007
Os-3764/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Bizjak Franja in Jakac Bizjak Vilenke, oba Kotnikova 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 6003/11 – stanovanjska raba
z ident. št. 1722-4440-011, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 15. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 24899/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št. 81-M.G.
z dne 1. 10. 1981, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana
Vič-Rudnik, Zavodom za urejanje stavbnih
zemljišč Vič p.o., Ljubljana, ter Kos Matjažem, Pivška 1, Postojna, za garsonjero št.
11 v 2. nadstropju v objektu D-2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
Dn 24674/2007
Os-3767/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Seljak Lidije, B. Jakca 12, Portorož, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1638/48 – garaža v 1. etaži
z ident. št. 1730-1089-048, v triplex garažni
stavbi »A« ob Kajuhovi ulici, k.o. Moste,
dne 27. 3. 2009, pod opr. št. Dn 24674/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Stanovanjskim podjetjem BežigradMoste, Ljubljana in Rodela Ružo, Ljubljana,
Pokopališka 3, za garažni boks št. 48 v garažnem objektu A v Toplarniški ulici.
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 12. 5. 2009
Dn 29600/2006
Os-3770/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jesih Borisa, Valjavčeva ulica 17, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus Predan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 3017/25 – stanovanje št. 25 v 3. nadstropju s shrambo – kletjo št. 25 v kleti, z ident.
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št. 1738-2360-025, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Gotska ulica 2, k.o. Dravlje,
dne 20. 3. 2009, pod opr. št. Dn 29600/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 71-3802 z dne 25. 5.
1971, sklenjene med PZ Giposs Ljubljana in
Jesih Cvetoslavom, Svetje 36, Medvode, za
enosobno stanovanje št. 25 v III. nadstropju
v I stopnišču na severni strani objekta T-1
v k.o. Dravlje,
– darilne pogodbe z dne 25. 3. 1987,
sklenjene med Jesih Cvetoslavom, Gotska 2, Ljubljana, ter Jesih Borisom, Valjavčeva 17, Ljubljana in Panter Ireno, Žlebe 17,
Medvode.
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 11. 5. 2009
Dn 12468/2005
Os-3771/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hodžić Ragiba, Brodarjev trg 5, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1480/4 – stanovanje
št. 4, Brodarjev trg 5, Ljubljana, z ident. št.
1730-1681-004 k.o. Moste, dne 12. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 12468/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 493/81
z dne 17. 8. 1981 in aneksa k tej pogodbi
z dne 17. 11. 1981, sklenjena med Staninvestom Ljubljana ter Tomažič Robertom in
Tomažič Majo, za stanovanje št. 4 v pritličju,
Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 8. 12. 1989,
sklenjene med Tomažič Robertom in Tomažič Majo, oba Trg oktobrske revolucije 5,
Ljubljana in Mrazek Ireno, Novo mesto,
– prodajne pogodbe z dne 11. 9. 1992,
sklenjene med Mrazek Janezom, C. Gubčeve brigade 18, Trebnje in Mrazek Vladimiro,
C. Gubčeve brigade 1/a, Trebnje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4.
1994, sklenjene med Mrazek Vladimiro, C.
Gubčeve brigade 1/a, Trebnje in Pepelnak
Marijo, Monte Magno 56, Pula.
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 11. 5. 2009
Dn 26018/2007
Os-3811/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Divjak Stanka, Tugomerjeva 10, Ljubljana, ki ga
zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini
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vpisani v vl. št. 4989/6 – garaža št. 6 v etaži,
z ident. št. 1739-1065-006, v garažni stavbi brez naslova ob Tugomerjevi ul. v Ljub
ljani, k.o. Zgornja Šiška, dne 31. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 26018/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže
št. G 79/66 z dne 17. 10. 1966 sklenjene
med PZ Giposs, Ljubljana in Divjak Stankom, Ljubljana, Tugomerjeva 10, za garažni
boks št. 6 v objektu garaž Triplex »B« k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
Dn 24911/2007
Os-3859/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matko Draga, Ziherlova ul. št. 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 6003/33 – stanovanjska raba
z ident. št. 1722-4440-033, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 30. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 24911/2007, 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. 348/81-M.G.
z dne 30. 10. 1981 in dodatka k tej pogodbi
z dne 26. 11. 1982, sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana
Vič - Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana, Tomažičeva
cesta 10, ter Dragom Matko in Agnes Ritlop,
Radeče št. 49, za stanovanje št. stan. 33
v V. v objektu D-2 soseska VS-1 Trnovo.
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 8. 5. 2009
Dn 26026/2007
Os-3861/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pecinič Dušana, Celovška 159, Ljubljana, ki ga
zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 4989/18 – garaža št 18 v 1.
etaži, z ident. št. 1739-1065-018, v garažni stavbi brez naslova ob Tugomerjevi ul.
v Ljubljani, k.o. Zgornja Šiška, dne 31. 3.
2009, pod opr. št. Dn 26026/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-7/66 z dne 27. 9. 1966 sklenjene med PZ Giposs, Ljubljana in Račič Ernestom, Ljubljana, Celovška 99, za garažni
boks št. 18 v objektu garaž Triplex »B« v k.o.
Zgornja Šiška.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
Dn 26228/2007
Os-3862/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mlakar Jane, Cesta na trato 18, Kočevje,
ki jo zastopata Grozdana Petrič in Tatjana
Kotar, odvetnici iz Novega mesta, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 3984/15 – stanovanje št.
15 v 4. nadstropju, s kletjo št. 15 v kleti,
z ident. št. 1723-2594-015, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Tržaška cesta 39, k.o. Vič,
dne 31. 3. 2009, pod opr. št. Dn 26228/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 44
z dne 9. 9. 1963 sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Dom 62 v Ljubljani, ter Rubež
Jurijem iz Ljubljane, Ribja 3, za stanovanje
št. 15 v IV. nadstropju, blok B4 ob Tržaški
cesti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
Dn 25033/2008
Os-3896/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šimundić Metke, Nikola Tesla 1, Gornja Radgona, ki jo zastopa odv. Karmen
Pavlin, Nazorjeva 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 7.E, podvl. št. 3984/7, k.o.
Vič, dne 18. 3. 2009, pod opr. št. Dn. št.
25033/2008 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 36 z dne 10. 9. 1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo DOM 62
v Ljubljani (kot prodajalcem) in Pečnik Melanijo, Krojaška 3, Ljubljana (kot kupovalko),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 7.E,
vpisano v podvl. št. 3984/7, k.o. Vič;
– darilne pogodbe z dne 30. 7. 1997,
sklenjene med Magorš Nežo, Tržaška 39,
Ljubljana (kot darovalka) in Rahne Marijo,
Kisovec 134/a, Kisovec (kot obdarjenka, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 7.E,
vpisano v podvl. št. 3984/7, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
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Dn 21985/2008
Os-3897/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Borisa Erbežnika, Dolenjska 45D,
Ljubljana, ki ga zastopa Jan Erbežnik, Gerbičeva 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 13 v 2. nadstropju na
Dunajski 113 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 12.E, podvl. št. 3710/30, k.o. Bežigrad,
dne 25. 3. 2009 pod opr. št. Dn 21985/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 99/90-BS z dne 19. 11. 1990,
sklenjene med prodajalcem Imos d.d., Linhartova 11a, Ljubljana, in kupcem Slovansko knjižnico, Gosposka 15, Ljubljana, za
garsonjero št. 13 v 2. nadstropju stanovanjsko-poslovnega objekta B1 v soseski BS1/5,
Ljubljana Bežigrad, v izmeri 34 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
Dn 2859/2007
Os-3900/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Romana Tilingerja, Cesta talcev 41, Vojnik,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanje št. 45 v 7. nadstropju in
pomožni prostor št. 45 v kleti, na naslovu
Celovška 145a, Ljubljana, z ident. št. 89.E
in 90.E, vpisani v podvl. št. 2180/45, k.o.
Zgornja Šiška, dne 1. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 2859/2007, izdalo skelp o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Stavbenik, Ulica 15.
maja 16, Koper (kot prodajalcem) in Marjano
Zidar, Celovška cesta 145/45, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnini, ki imata sedaj
ident. št. 89.E in 90.E, vpisani v podvl. št.
2180/45, k.o. Zgornja Šiška,
– sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja neznanega datuma, sklenjenega
med pogodbenima strankama Vidrih Nedo
in Vidrih Borutom, za nepremičnini, ki imata
sedaj ident. št. 89.E in 90.E, vpisani v podvl.
št. 2180/45, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1.
1983, sklenjene med Vidrih Nedo in Borutom, oba Trg oktobrske revolucije 6, Ljub
ljana (kot prodajalcema) in Toman Petrom,
Tugomerjeva 36, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 89.E
in 90.E, vpisani v podvl. št. 2180/45, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2009

Dn 24840/2005
Os-3901/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Viher Tanje, Ulica Metoda Mikuža 8, Ljubljana,
ki jo zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino enosobno stanovanje št. 11 v 3. nad., z ident. št. 11.E, na
naslovu Moškričeva ulica 34, Ljubljana, vpisana v podvl. št. 1264/11, k.o. Štepanja vas,
dne 11. 2. 2009, pod opr. št. Dn 24840/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Gradbenim podjetjem »Obnova« (kot prodajalcem) in Vouk Ladom, iz
Ljubljane (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št.
1264/11, k.o. Štepanja vas;
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 5.
1969, sklenjene med Vouk Ladom, Moškričeva ul. št. 32, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Brinovec Jožetom ter Brinovec Cilko, oba
Moškričeva ul. št. 34, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 11.E, vpisano v podvl. št. 1264/11, k.o.
Štepanja vas;
– darilne pogodbe z dne 16. 11. 1993,
sklenjene med Brezovar Frančiško, Dolnja dobrava 15, Trebnje (kot darovalko) in
Brinovec Francem, Polanškova 17, Črnuška gmajna, Črnuče (kot obdarjencem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 1264/11, k.o. Štepanja
vas;
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 9.
1994, sklenjene med Brinovec Francem,
Polanškova 17, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Viher Tanjo, Ul. Metoda Mikuža 8, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 1264/11, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009
Dn 28538/2006
Os-3904/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Daše Deželak, Spodnja Senica 16c, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 18 v 1. mansardi, na naslovu Hacquetova ulica 9, Ljub
ljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št.
4018/18, vse k.o. Bežigrad, dne 20. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 28538/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7.
1993, sklenjene med Milavec Jakobom, Štihova 11, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kenda Štefico, Zatišje 4, Portorož (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 4018/18, k.o.
Bežigrad,
– menjalne pogodbe z dne 20. 3. 1995,
sklenjene med podjetjem Pristan d.o.o., Hacquetova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
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Lebar Anton (kot prvopogodbena stranka)
in Kenda Štefico, Zatišje 4, Portorož (kot
drugorazredna stranka), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 18.E, vpisano v podvl.
št. 4018/18, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2009
Dn 9870/2009
Os-4001/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice Ivanović – Cibic, Kuzmičeva 5, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Tanja
Kodrič Jurko iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za parkirni prostor PM 1-22,
v 1. kleti, na Kuzmičevi 7, v Ljubljani, ident.
št. 96.E, podvl. št. 2888/96, k.o. Bežigrad,
dne 20. 4. 2009, pod opr. št. Dn 9870/2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, sporazuma o določitvi cene za parkirno mesto z dne 14. 3.
1984, sklenjenega med investitorjem SGP
SCT Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, in soinvestitorjema Damirjem Cibicem in Dragico
Ivanović Cibic, Bratovževa pl. 34, Ljubljana,
za parkirno mesto v podzemni garaži, v stanovanjski soseski BS 4/2, ob Kuzmičevi ulici
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
Dn 27449/2006
Os-4003/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kate Čolić, Fabianijeva ulica 15, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. XXV, v podstrešju, na naslovu Fabianijeva 15, Ljub
ljana, z ident. št. 227.E, vpisani v podvl. št.
2946/87, k.o. Bežigrad, dne 23. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 27449/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 22. 11. 1991,
sklenjene med Hotel Turist p.o., Dalmatinova 15, Ljubljana (kot prodajalcem) in Poglajen Marjanom, Fabianijeva 15, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 227.E, vpisani v podvl. št. 2946/87,
k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 11.
1992, sklenjene med Poglajen Marjanom,
Fabianijeva 15, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Žemar d.o.o., Grajzerjeva 21a, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 227.E, vpisani v podvl. št. 2946/87,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
Dn 16282/2007
Os-4004/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Sova d.o.o., Trebinjska 7, Ljubljana, ki
jo zastopa direktor Tomaž Okorn, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1736-991-128, poslovni prostor v Ljubljani, Trebinjska ul. 7, podvl. št.
1617/53, k.o. Brinje I, dne 20. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 16282/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe z leta 1976, sklenjene med Staninvestom Ljubljana, Ljubljana,
Kersnikova 6/IV, kot prodajalcem in DO Merkator - Tehna, TOZD Inženiring, Ljubljana,
Trebinjska 7, Ljubljana, kot kupcem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 8.
1988, sklenjene med DO Merkator - Tehna,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Trebinjska 7,
kot prodajalcem in DO Metalka, TOZD Zunanja in notranja trgovina, Dalmatinova 2,
katere pravni naslednik je Metalka Commerce, p.o. Ljubljana, Dalmatinova 2; za
prodajo poslovnega prostora v pritličju v 2.
etaži, Trebinjska 7, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
Dn 16127/2007
Os-4005/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ane Skerleve, Gotska 16, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vl. št. 3013/36, k.o. Dravlje,
stanovanje št. 4, v 1. nadstropju, Gotska 16,
Ljubljana, z ident. št. 204.E, dne 10. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 16127/2007-2, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3670
z dne 31. 3. 1971 o prodaji dvosobnega stanovanja št. 4, v I. nadstropju, v III. stopnišču,
na južni strani objekta T-2, ki stoji na zemljišču parc. št. 809/28, k.o. Dravlje, v soseski
s-6 ter pogodbe št. 71-3670/I z dne 12. 5.
1972 o spremembi kupne pogodbe št.
71-3670 z dne 31. 3. 1971, sklenjenih med
Poslovno združenje »Giposs« (kot prodajalcem) ter Skerleva Ano in Tatarčeva Vero
(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 navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2009
Dn 4104/2004
Os-4006/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Spreizer Hribar Amalije Frančiške, Šmartinska cesta 222b, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 26, v 3. nadstropju, z ident. št. 51.E,
in pomožni prostor št. 26, v kleti, z ident.
št. 52.E, na naslovu Neubergerjeva 16,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 2855/26,
k.o. Bežigrad, dne 6. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 4104/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med SCT Ljubljana (kot prodajalec) in Poslovnim združenjem Giposs, Ljub
ljana (kot kupec), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 51.E in 52.E, vpisano v podvl. št. 2855/26, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
Dn 16446/2007
Os-4007/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Aleksandre Flegar, Žancerjeva 18, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1723-420-110, stanovanje št. 10, Žaucerjeva 18, Ljubljana,
podvl. št. 4325/17, k.o. Vič, dne 20. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 16446/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 254/86-05/1
z dne 9. 12. 1986, o prodaji enosobnega
stanovanja št. 10, v duplexu II./stopnišče –
4, bloka B2, z enako oštevilčeno shrambo
v suterenu/stopnišče – 4, objekta B2, sklenjene med strankama Gradbenim podjetjem
Grosuplje, n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem, in Viktorjem Bezek
in Alojzijo Bezek, oba Cesta talcev 34, Medvode, kot kupcema,
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 8.
1989, o prodaji enosobnega stanovanja
v stanovanjski hiši v Ljubljani, Žaucerjeva 18, št. 10, v duplex II/stopnišče 4, bloka
B2, v II. nadstropju, sklenjene med strankama Viktorjem Bezek in Alojzijo Bezek, oba
Cesta talcev 34, Medvode, kot prodajalcema, in Milkom Jordanovski, Ulica Metoda
Mikuža 6, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009

Dn 1044/2006
Os-4008/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Vincencije Hozjan, Hudovernikova
ulica 8, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Aleš Pegan, Kolodvorska 12a, Ljubljana,
zaradi izbrisa zastavne pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičnini, stanovanju št. 9/II, na naslovu Hudovernikova 8, Ljubljana, z ident. št. 96.E,
vpisani v podvl. št. 571/38, k.o. Poljansko
predmestje, dne 6. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 1044/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– izbrisne pobotnice z dne 4. 11. 1999,
sklenjene med Ahlin Francem, Za gasilskim
domom 11, Grosuplje (kot upnikom), in Hozjan Marijo, Hudovernikova 8, Ljubljana (kot
zastaviteljico), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 96.E, vpisano v podvl. št. 571/38,
k.o. Poljansko predmestje;
– izbrisne pobotnice z dne 28. 3. 2003,
sklenjene med Ahlin Francem, Za gasilskim
domom 11, Grosuplje (kot upnikom), in Hozjan Marijo, Hudovernikova 8, Ljubljana (kot
zastaviteljico), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 96.E, vpisano v podvl. št. 571/38,
k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
Dn 27044/2006
Os-4009/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pleško Stanislava, Tržaška cesta 51a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 24, v 5. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 51a, Ljub
ljana, z ident. št. 20.E, vpisani v podvl. št.
4394/20, k.o. Vič, dne 23. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 27044/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 7. 2.
1967, sklenjene med Pleško Stanislavom,
Kladezna 21, Ljubljana (kot kupcem), in GP
Tehnograd2, Tržaška c. 68, Ljubljana (kot
prodajalcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 20.E, vpisani v podvl. št. 4394/20,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
Dn 12134/2007
Os-4010/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjete Rinaldo, Kunaverjeva 14, Ljub
ljana, ki jo zastopa Manca Vrečar, direktorica družbe Otium d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičninah ident. št. 1754-588-15,
stanovanje št. 15, podvl. št. 1994/15, k.o.
Šentvid nad Ljubljano, dne 20. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 12134/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 2150/64 za stanovanje
št. 15, v III. nadstropju, na naslovu Celovška c. 359 oziroma nova ulica Prušnikova
ulica 15, Ljubljana, sklenjene med strankama Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občina Ljubljana - Šiška, kot prodajalcem
in Antonom Glinšek, Celovška 358 oziroma nova ulica Prušnikova 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 18. 5. 2009
Dn 16830/2007
Os-4011/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Eve Steidl Porenta, Dvorje 24, Cerklje na
Gorenjskem, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičninah vl. št. 259/11, k.o. Ajdovščina, stanovanje v II. nadstropju, Tavčarjeva ulica 5, Ljubljana, ter vl. št. 259/7, k.o.
Ajdovščina, stanovanje v IV. nadstropju,
Tavčarjeva ulica 5, Ljubljana, dne 12. 3.
2009, pod opr. št. Dn 16830/2007-3, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 7. 2003 o prodaji dvosobnega stanovanja, v 4. nadstropju, z oznako št. 9, dvosobnega stanovanja z oznako
št. 10 in podstrešja na Tavčarjevi ulici 5,
sklenjene med Zorec Katarino, Zorec de
Rus Marijo in Zorec de Newland Olgo (kot
prodajalkami) ter Steidl Porenta Evo (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 navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2009
Dn 26335/2007
Os-4077/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jurovič Slavke, Kozakova ulica 11, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Tatjana Jamnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
2945/47, garsonjera št. 605, v 6. nadstropju, s shrambo št. 605 v kleti, z ident. št.
1738-2183-041 v Ljubljani, Kunaverjeva ul.
6, k.o. Dravlje, z dne 14. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 26335/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 77-5876, z dne 3. 8.
1977, sklenjene med Giposs SOZD, Združeno gradbeno podjetje Ljubljana in Jurovič
Slavko, Kozakova ulica 11, Ljubljana, za

garsonjero št. 6/05, v 6. nadstropju objekta
v k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2009
Dn 26393/2007
Os-4078/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik upravnega odbora
Ivan Zidar, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3658 –
parc. št. 1723/5, k.o. Bežigrad, z dne 14. 4.
2009, pod opr. št. Dn 26393/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 2/1-L6-199/02
z dne 4. 8. 2003 med SCT Stanovanjski inženiring d.o.o. in IMP Montaža d.d. Maribor, za nepremičnino parc. št. 1723/5, k.o.
Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11.
2003, sklenjene med IMP Montaža Maribor
d.d. in Tibar – podjetje za promet z nepremičninami, svetovanje in načrtovanje, gradbeni inženiring in trgovino d.o.o. Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2009
Dn 26554/2007
Os-4079/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Frelih Dominika, Jelovška ulica 5, Bled, ki ga
zastopa notar Stane Krainer iz Radovljice,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1994/37, stanovanje
št. 131, Prušnikova 13, Ljubljana, z ident. št.
1754-0588-037, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
dne 14. 4. 2009, pod opr. št. Dn 26554/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 24/87 z dne 23. 4. 1987, sklenjene
med SOZD ZGP Giposs, n.sol.o. ter Kokalj
Markom, Rojčeva 22, Ljubljana - Moste in
Movh Ireno, Kajuhova 18, Slovenj Gradec,
za stanovanje št. 131, k.o. Šentvid nad Ljub
ljano.
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 13. 5. 2009
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Dn 22484/2007
Os-4080/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kervina Franca, Dunajska cesta 103, Ljubljana,
ki ga zastopa notar Mirko Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garsonjero št. 17, v VI.
nadstropju, z ident. št. 37.E, teraso, v VI.
nadstropju, z ident. št. 38.E in shrambo št.
17, v kleti z ident. št. 39.E, na naslovu Rimska cesta 12, Ljubljana, vpisano v podvl. št.
192/21 ter garažo št. 3, v kleti z ident. št.
27.E, vpisano v podvl. št. 216/27, vse k.o.
Gradišče I, dne 19. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 22484/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne
pogodbe
št.
B-R/III-17
z dne 10. 2. 1970, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Tehnika«, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Kervina Ljerko ter Kervina Francem, oba Igriška 12, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnine, ki imajo sedaj
ident. št. 37.E, 38.E, 39.E in 27.E, vpisane
v podvl. št. 192/21 in 216/27, k.o. Gradišče I;
– dodatka h kupni pogodbi št. B-R/III-17
z dne 10. 2. 1970, z dne 3. 5. 1976, sklenjene
med Gradbenim podjetjem »Tehnika«, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Kervina Ljerko ter
Kervina Francem, oba Igriška 12, Ljubljana
(kot kupcema), za nepremičnine, ki imajo
sedaj ident. št. 37.E, 38.E, 39.E in 27.E,
vpisane v podvl. št. 192/21 in 216/27, k.o.
Gradišče 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
Dn 24777/2006
Os-4081/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Švirt
Franca, Rožanska ul. 4, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 24, v 4.
nadstropju, na naslovu Rožanska ulica 4,
Ljubljana, z ident. št. 110.E, vpisano v podvl.
št. 4024/23, k.o. Bežigrad, dne 17. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 24777/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12.
1968, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš občine Ljubljana-Bežigrad
(kot prodajalcem) in Tekavec Tonetom, Rožanska 4, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 110.E, vpisano v podvl. št. 4024/23, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10.
1980, sklenjene med Tekavec Tonetom, Rožanska ulica 4, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Švirt Francem, 21. oktobra 21, Črnomelj
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 110.E, vpisano v podvl. št.
4024/23, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

Stran

1668 /

Št.

46 / 19. 6. 2009

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. 5. 2009
Dn 27325/2006
Os-4083/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Josipe Ribnikar, Betonova ulica 20, Kranj,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 57 na terasi na
naslovu Celovška 145a, Ljubljana, z ident.
št. 113.E, vpisani v podvl. št. 2180/57, k.o.
Zgornja Šiška, dne 21. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 27325/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 1277/66 z dne 27. 7. 1966, sklenjene med SGP Stavbenik Izola (kot prodajalcem) in Bahovec Srečkom, Miklošičeva 2,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 113.E, vpisani v podvl.
št. 2180/57, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
Dn 26023/2007
Os-4084/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kregar Damjana, Tugomerjeva 2, Ljubljana, ki
ga zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičini vpisani v vl. št. 4989/11 – garaža št. 11
v 1. etaži, z ident. št. 1739-1065-011, v garažni stavbi brez naslova ob Tugomerjevi
ul. v Ljubljani, k.o. Zgornja Šiška, dne 31. 3.
2009, pod opr. št. Dn 26023/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G 54/66
z dne 12. 10. 1966 sklenjene med PZ Giposs, Ljubljana in Bajda Karlom, Ljubljana,
Celovška 99, za garažni boks št. 11 v objektu garaž Triplex »B«, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 7.
1968 sklenjene med Bajda Karlom, Ljub
ljana, Celovška 99/c in Obradovič Živanom,
Ljubljana, Tugomirjeva 6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
Dn 26025/2007
Os-4085/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ho-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
movec Marka, Gospodinjska 23, Ljubljana,
ki ga zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. Št. 4989/19 garaža št. 19
v 2. etaži, z ident. Št. 1739-1065-019, v garažni stavbi brez naslova ob Tugomerjevi ul.
V Ljubljani, k.o. Zgornja Šiška, dne 31. 3.
2009, pod opr. Št. Dn 26025/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-32/66 z dne 5. 10. 1966 sklenjene med PZ Giposs, Ljubljana in Homovec Markom, Ljubljana, Gospodinjska 23, za
garažni boks št. 19 v objektu garaž Triplex
»B« v k.o. Zgornja Šiška.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Dne 13. 5. 2009
Dn 22102/2008
Os-4086/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Rebov, Dunajska 105,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 6 v 1. nadstropju na
Dunajski 105 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 6.E, podvl. št. 4150/6, k.o. Bežigrad,
dne 28. 4. 2009 pod opr. Št. Dn 22102/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 8/91
z dne 14. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem DP Energoinvest, Tovarna transformatorjev Ljubljana, Šlandrova 10, in kupcema
Dušanom Miklavčičem in Ireno Miklavčič,
Titova 135, Ljubljana, za stanovanje št. 6
v 1. nadstropju stanovanjske hiše na Titovi 135 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Dne 18. 5. 2009
Dn 29736/2004
Os-4087/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Hypo Leasing d.o.o., Dunajska c. 117, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino na naslovu Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, na parc. Št. 102/17 z ident. Št.
Dela stavbe 1738-03137-1, k.o. Dravlje,
dne 21. 4. 2009, pod opr. št. Dn 29736/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 84-8004 z dne 9. 4. 1984, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Ljubljana – Šiška (kot prodajalcem) ter Smrkolj Antonijo, Zaboršt 22, Dol
pri Ljubljani, in Pirnat Antonom, Višnja Gora
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. Št. Dela stavbe 1738-03137-1, parc.
Št. 102, 17, 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 15. 5. 2009
Dn 19676/2007
Os-4088/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Energoinvest d.d., Sarajevo, Hamdije
Ćemerlića 2, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, ki ga zastopa odvetniška družba Pečanac Krašovec, o.p. d.n.o., Neubergerjeva 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino garažo št. 117 v 1. etaži C, na
naslovu Ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident.
Št. 117.E, vpisano v podvl. Št. 1638/23,
k.o. Moste, dne 16. 4. 2009, pod opr. Št.
Dn 19676/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 12. 1969,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
podjetjem »Bežigrad – Moste«, Topniška ulica 58, Ljubljana in kupcem »Energoinvest«
Sarajevo predstavništvo Ljubljana, Ljub
ljana, za nepremično garažo št. 117 v 1.
etaži , na naslovu Ob Kajuhovi ulici, Ljub
ljana, z ident. Št. 117.E, vpisano v podvl. Št.
1638/23, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Dne 19. 5. 2009
Dn 14870/2008
Os-4089/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Kragelj Eržen, Gradiška 8a,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Anja Rismal iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
vzpostavitev etažne lastnine na parc. Št.
47/12, 346.ES, vl. Št. 258, k.o. Karlovško
predmestje, dne 5. 5. 2009 pod opr. Št.
Dn 14870/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 7. 10.
1992, sklenjene med prodajalcem »Igo«,
p.o., Koprska 72, Ljubljana, in kupovalko
Elo Cesar, Gradaška 8a, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 4 v izmeri 29,16 m2,
v stanovanjski stavbi, na naslovu Gradaška 8a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
Dn 10867/2008
Os-4091/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ilinke Bojović, Pot na mah 5, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kotlušek & Pavčič
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pra-
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vice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino parc. Št. 243/522, travnik,
v izmeri 247,00 m2, vpisano v vl. Št. 3018,
k.o. Karlovško predmestje, dne 21. 4. 2009,
pod opr. Št. Dn 10867/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Kocmur
Ivanom, Lepodvorska ulica 2, Ljubljana in
Kocmur Mirič Natašo, Križaničeva 47, Varaždin (kot prodajalca) in Ilinko Bojović, Pot
na mah 5, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino parc. Št. 243/522, travnik v izmeri 247,00 m2, vpisano v vl. Št. 3018, k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
Dn 26021/2007
Os-4092/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Majcen Marije, Plešičeva 37, Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija
Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 4989/9 garažo št. 9 v 1. etaži, z ident.
št. 1739-1065-009, v garažni stavbi brez
naslova ob Tugomerjevi ul. V Ljubljani k.o.
Zgornja Šiška, dne 31. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 26021/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 425/67
z dne 12. 7. 1967 sklenjene med PZ Giposs,
Ljubljana in Majcen Marijo, Ljubljana, Tugomerjeva 8, za garažni boks št. 9 v objektu
garaž Triplex »B« v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2009
Dn 15525/04
Os-4337/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jerneja Miklošiča, Klepova ulica 37, Ptuj, ki
ga zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova
ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani pod vl. št. 1638/34, k.o.
Maribor – Grad, pod opr. št. Dn 15525/2004,
13. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 54, z dne 20. 1. 1994,
sklenjene med prodajalcem Fineko d.o.o.,
finančne storitve, trženje, svetovanje, Maribor, Tyrševa 2, ki ga je zastopal direktor Vlado Golob in kupcem Jernejem Miklošičem,
Trstenjakova 16, Ptuj, s katero je prodajalec
kupcu prodal poslovni prostor št. 3 in poslovni prostor št. 4, v II. nadstropju poslovne stavbe Partizanska cesta 3-5, Maribor,
stoječe na parc. št. 1198/1, pripisane vl. št.

1062, k.o. Maribor – Grad in na tem dovolil
zemljiškoknjižni prepis lastninske pravice na
ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2009
Dn 11864/07
Os-4338/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Dragice Gabrijelčič, Maje Gabrijelčič in Mateje
Gabrijelčič, stanujočih Sušilniška ulica 13,
Orehova vas, za vknjižbo izbrisa stare hipoteke na nepremičnini parc. št. 46/13, vl. št.
436, k.o. Slivnica, pod opr. št. Dn 11864/07
20. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri
nepremičnini zastavnih dolžnic, na parc. št.
46/13, vl. št. 436, k.o. Slivnica, na podlagi
posojilne pogodbe z dne 23. 3. 1988, v znesku 14,435.000,00 din s pp, v korist Zveznega sekretariata za narodno obrambo SFRJ,
pod opr. št. Dn 2344/88.
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 29. 5. 2009
Dn 6880/07
Os-4339/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Kokola, stanujočega Žikarce 30,
Zgornja Korena, ki ga zastopa odvetnica
Breda Gobec - Vrtovec, Glinškova 6, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani pod vl. št. 1692/47, k.o.
Pobrežje, pod opr. št. Dn 6880/07, 1. 4.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 67/1993 z dne 1. 2. 1993,
sklenjene med prodajalcem SKB – Podjetje
za promet z nepremičninami, d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana, ki ga je zastopal direktor Franci Gerbec in kupcem Manfredom
Matulom, rojenim 26. 3. 1944, stanujočim
v Mariboru, Mejna 58, s katero je prodajalec kupcu prodal garsonjero št. 15 v I.
nadstropju v stavbi Ob gozdu 20, Maribor,
parc. št. 1723/2, vl. št. 1692, k.o. Pobrežje
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2009
Dn 11928/07
Os-4340/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Vidoviča, stanujočega Groharjeva ulica 11, Maribor, za vpis lastninske pravice na
nepremičnini 1540/13, pripisani vl. št. 1598,
k.o. Studenci, pod opr. št. Dn 11928/07, 1. 4.
2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe iz leta 1980, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana,
TOZD Gradbena enota Maribor in kupko
Dragico Hriberšek, za nepremičnino garažo
št. 7, ob Korčetovi ulici v Mariboru in
– kupne pogodbe z dne 13. 3. 1982 sklenjene med prodajalko Dragico Hriberšek,
roj. 19. 1. 1957, stanujočo Na poljanah 29,
Maribor in kupcem Jožetom Vidovičem, roj.
11. 9. 1937, stanujočim Groharjeva ulica 11,
s katero je prodajalka kupcu prodala garažo
št. 7 v Korčetovi ulici.
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 29. 5. 2009
Dn 18623/06
Os-4341/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Dubrovnika, stanujočega Trg revolucije 4, Maribor, za vknjižbo izbrisa stare hipoteke na nepremičninah pripisanih pod vl.
št. 836/8, 836/9, 836/10 in 836/11, vse k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 18623/06, 13. 3. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za izbris
stare hipoteke, vknjižene pri nepremičnini
zastavnega dolžnika Bojana Dubrovnika,
na deležu 12/144 celote na nepremičninah
pripisanih pod vl. št. 836/8, 836/9, 836/10
in 836/11, vse k.o. Tabor, na podlagi posojilne pogodbe z dne 24. 8. 1984 in vknjižbenega dovoljenja z dne 28. 3. 1985, v znesku 400.000,00 YUD s 3% rednimi obrestmi,
v korist Zvezne uprave za kontrolo letenja
Beograd, pod opr. št. Dn 1900/85.
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 29. 5. 2009
Dn 2256/09
Os-4342/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marice Milošič, stanujoče Rapočeva ulica 18, Maribor, ki jo zastopa notarka Dušica
Kalinger, Gregorčičeva ulica 4, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani pod vl. št. 2300/2, k.o. Tabor, pod
opr. št. Dn 2256/09, 20. 3. 2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 4172/93
z dne 20. 10. 1993 sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 18/91) med prodajalko Občino Maribor,
ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta
Anton Rous in kupovalko Marico Milošič,
EMŠO: 2201952505710, stanujočo Rapo-
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čeva ulica 18, Maribor, s katero je prodajalka kupki prodala stanovanje št. 1 v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Rapočeva ulica 18, Maribor, stoječe na parc. št. 1826/30,
k.o. Tabor in na tem dovolila vknjižbo etažne
lastninske pravice na ime kupovalke in
– aneksa k prodajni pogodbi št. 4172/93,
sklenjenega dne 14. 7. 2003 med Javnim
medobčinskim skladom Maribor, Grajski
trg 1, Maribor, ki ga je zastopala direktorica
Lidija Žvajker in Marico Milošič, Rapočeva
ulica 18, Maribor, v katerem sta pogodbenika spremenila določila o plačilu kupnine in
spremenila zemljiškoknjižno dovolilo tako,
da se je glasilo, da prodajalec dovoljuje,
da se pri vložni št. E 17/B2, k.o. Tabor, na
stanovanju št. 1 v pritličju v večstanovanjski
hiši v Mariboru, Rapočeva ulica 18, vknjiži
etažna lastninska pravica na ime kupovalke
Marice Milošič.
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 29. 5. 2009
Dn 15512/08
Os-4343/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Cepec, stanujoče Celjska ulica 14,
Maribor, ki jo zastopa notarka Breda Horvat,
Vetrinjska ulica 11, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice v korist Nine Cepec, stanujoče ulica Veljka Vlahovića 49, Maribor, na
nepremičnini pripisani pod vl. št. 2927/27,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 15512/08,
1. 4. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 1. 4. 1993, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91) med DP prodajalcem Gradis, GP Nizke gradnje Maribor,
Lavričeva ulica 3, ki ga je zastopal direktor
Andrej Jež in kupcem Petrom Jeseniškom,
stanujočim Ulica Veljika Vlahovića 49, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje v Ulici Veljka Vlahovića 49, Maribor,
v izmeri 61,01 m2 in na njem dovolil, da se
vknjiži lastninska pravica na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Nine
Cepec.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2009
Dn 3657/08
Os-4344/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pišek
Davora, stanujočega Ljubljanska ulica 15b,
Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani pod vl. št. 2072/72,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 3657/08, 20. 3.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 634/93
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z dne 15. 9. 1993, med prodajalcem MTT –
Tovarno tkanin Melje d.o.o. Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, ki ga je zastopal direktor
Slobodan Šujica, in kupovalko Petro Vražič
- Sitar, EMŠO: 0508962505272, stanujočo
Ljubljanska ulica 15b, Maribor, s katero je
prodajalec kupovalki prodal stanovanje, št.
31, v VII. nadstropju, v večstanovanjski hiši
v Mariboru, Ljubljanska ulica 15b, na parc.
št. 1004, pripisani vl. št. 1337, k.o. Tabor,
in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo
etažne lastninske pravice na kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2009
Dn 10754/08
Os-4345/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor,
ki ga zastopa Jelka Orožim - Kopše, za
vknjižbo služnostne pravice na nepremičnini
parc. št. 149/1, pripisani vl. št. 391, k.o. Spodnji Slemen, pod opr. št. Dn 10754/08, 1. 4.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o služnostni pravici št. -79-06 z dne 6. 12.
2006, sklenjene med lastnico nepremičnine
– parc. št. 149/1, pripisane vl. št. 391, k.o.
Spodnji Slemen, Alojzijo Nezman, stanujočo
Brestrniška ulica 155, Kamnica; investitorjem Flamiš Dragom, stanujočim Smetanova
ulica 33, Maribor, in Elektrom Maribor d.d.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor, OE Elektro Maribor z okolico, Vodovodna ulica 2, Maribor,
s katero je lastnica nepremičnine dovolila,
da se pri parc. št. 149/1, pripisani vl. št.
391, k.o. Spodnji Slemen, vknjiži služnostna
pravica vožnje in hoje ob graditvi in vzdrževalnih delih na nizkonapetostnem omrežju
oziroma nizkonapetostnem priključku v korist Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor, in njegovih pravnih naslednikov.
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 služnostne pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2009
Dn 3681/09
Os-4346/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogomira Mira Lorenčiča, stanujočega Ulica
bratov Greifov 24, Maribor, ki ga zastopa
notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja in služnostne pravice
v korist Vlada Lorberja, stanujočega Bezena 7c, Ruše, na nepremičnini, pripisani pod
vl. št. 1728/18, k.o. Maribor - Grad, pod
opr. št. Dn 3681/09, 1. 4. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 583/93 z dne 26. 8. 1993,
sklenjene med prodajalcem MTT - Tovar-

no tkanin Melje d.o.o., Maribor, Kraljeviča
Marka ulica 19, ki ga je zastopal direktor
Slobodan Šujica, in kupcem Vladom Lorberjem, EMŠO: 0310945500114, stanujočim
v Bezeni 7c, Ruše, s katero je prodajalec
kupcu prodal stanovanje št. 33, v pritličju,
v večstanovanjski stavbi, v Mariboru, Razlagova ulica 29, parc. št. 1028, vl. št. 835, k.o.
Maribor – Grad in na tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in služnostne pravice
v korist Vlada Lorberja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2009
Dn 16011/08
Os-4425/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
RAP – Raiffeisen Leasing d.o.o., Komenskega ulica 12, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Alenka Vovk, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
pod vl. št. 3224/16, k.o. Pobrežje, pod opr.
št. Dn 16011/08, 14. 5. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 2684/93
z dne 15. 1. 1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 18/91), med prodajalko Občino Maribor,
ki jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta
Anton Rous, in kupcem Miloradom Vuksanovićem, EMŠO: 3004953500104, stanujočim
Ulica heroja Mašere in Spasiča 2, Maribor,
s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 16, v III. nadstropju, v stanovanjski hiši, Ulica heroja Mašere in Spasiča 2,
Maribor, parc. št. 1369/1, k.o. Pobrežje, in
na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2009
Dn 1661/09
Os-4426/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Stanka Poštraka, stanujočega Koroška cesta 120, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 2443, pripisani
vl. št. 1480, k.o. Tabor, v korist predlagatelja
v višini 1/2 celote in v korist Sonje Poštrak,
stanujoče Koroška cesta 120, Maribor,
v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 1661/09,
20. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 53/65 Inv. o prodaji in nakupu garažnega boksa št. 3 z dne 15. 10.
1965, sklenjene med prodajalcem SGP
Konstruktor Maribor, Sernčeva ulica 8, Maribor, ki ga je zastopal direktor Adolf Derganc, in kupcem Marjanom Krajncem,
stanujočim Frankolovska ulica 7, Maribor,
s katero je prodajalec, kupcu prodal garažni
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boks iz skupine vrstnih garaž na parc. št.
456/5 in 904, k.o. Magdalena ob Potrčevi
ulici v Mariboru in na njem dovolili vknjižbo
lastninske pravice v korist kupca in
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8.
1967, sklenjene med prodajalcem Marjanom Krajncem, stanujočim Maribor, Frankolovska ulica 7, in kupovalci Sonjo Poštrak
in Stanko Poštrakom, stanujočih Potrčeva
ulica 2, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal vrstno zidano garažo št. 3, na
parc. št. 456/5 in 904, k.o. Magdalena, ob
Potrčevi ulici v Mariboru.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Sonje Poštrak.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2009
Dn 12012/06
Os-4427/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Julijane Marije Belingar, Majeričeva ulica 4,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3217/25,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 12012/06,
dne 24. 4. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
sklenjene med odsvojiteljico Občino Maribor
in pridobiteljem Dravske elektrarne Maribor,
pred letom 1972, za nepremičnino, stanovanje št. 5, v I. nadstropju stavbe, z naslovom
Majeričeva ulica 4, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2009
Dn 3944/06
Os-4428/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Energetika C d.o.o., Šmartinska cesta 188, Ljub
ljana, ki ga zastopa direktorica Gaja Kobav,
to pa notar Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah parc. št. 51/5 in
parc. št. 51/2, pripisanih vl. št. 1155, k.o.
Ruše, pod opr. št. Dn 3944/06, 20. 5. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 24. 12. 2001 (potrjene v notarskem
zapisu opr. št. SV 1124/01 z dne 24. 12.
2001), sklenjene med prodajalcem TDR Metalurgija d.d., Tovarniška cesta 51, Ruše, ki
ga je zastopal direktor Miran Kunst, in kupcem Eco Power Cea Complex Ecological
Approach d.o.o., Falska cesta 5, Ruše, ki ga
je zastopal direktor Igor Kupčič, s katero je
prodajalec kupcu prodal nepremičnini parc.
št. 51/5 in 51/2 v k.o. Ruše in na teh dovolil
vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2009
Dn 551/2009
Os-4124/09
Okrajno sodišče Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn. št. 551/2009 v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 21. 5. 2009
objavlja oklic:
1. Oklic se nanaša na nepremičnine
s parc. št. 1036, vpisano v vl. št. 120, k.o.
Palčje in s parc. št. 98 in 138, obe vpisani
v vl. št. 232, k.o. Palčje.
2. Vzpostavitev listine se nanaša na pogodbo, sklenjeno leta 1960, sklenjeno med
prodajalcem Abram Francem, Palčje 45/46,
Pivka, in med kupcem Nadoh Aleksandrom,
Cesta 27. aprila 9, Pivka.
3. Vknjižba se zahteva v korist: Aleksander Nadoh, Ulica 27. aprila 9, Pivka, do
celote.
4. Vse imetnike pravic na nepremičninah
se poziva, da v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 21. 5. 2009
Dn 301/2009
Os-4325/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 301/2009 z dne 6. 4. 2009,
uveden postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine kupne pogodbe iz leta 1937,
med Leonido Kurbos kot prodajalko in Antonom Lovrenčičem ter Elizabeto Lovrenčič kot kupcema, za prodajo nepremičnine,
parc. št. 920, vpisana v vl. št. 244, k.o.
Bišečki vrh.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljev: Antonija Fras, EMŠO:
0802943505062, do pet osmin in Franc
Fras, EMŠO: 1802941501039, do treh
osmin, oba stanujoča Bišečki vrh 21a, 2254
Trnovska vas.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi ZZK-1 (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 na Ptuju
dne 18. 5. 2009
Dn 486/2009
Os-3924/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdravko
Rus iz Radovljice, na podlagi Pogodbe št.
7 o kupoprodaji počitniškega stanovanja
z dne 2. 7. 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 Elektro Ljubljana – Javno
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podjetje za distribucijo električne energije,
Ljubljana, Titova 38, ki ga je zastopal direktor Ludvik Sotošek, dipl. oec, kot kupcem,
katere predmet je odprodaja stanovanja št.
5 v I. nadstropju v neto površini 33,80 m2 in
garaže št. 3, pravilno št. 17, v objektu v Ribčevem lazu v Bohinju, na parc. št. 1293/17
in 1293/18 k.o. Savica, glede nepremičnin
vl. št. 977/5 k.o. Savica, št. 5.E, z oznako
stanovanjska raba št. 5 v stavbi 278 na
parcelah št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28,
Ribčev laz 79, Bohinjsko jezero, stanovanjska raba v izmeri 38,10 m2, s pripadajočim
deležem do 669/10000 na parc. št. 1112/369
travnik 153,00 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2, parc.
št. 1293/18 stanovanjska raba 223,00 m2,
parc. št. 1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska raba 19,00 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 669/10000 pri vl. št.
977/18 k.o. Savica, s sklepom Dn 486/2009
z dne 21. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe
lastninske pravice v korist osebe: Elektro
Ljubljana, podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljub
ljana, matična številka: 5227992000, 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 15. 5. 2009
Dn 701/2009
Os-3926/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Langerholc Andreja, Tacenska cesta 105,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdravko
Rus iz Radovljice, na podlagi Pogodbe št.
2 o kupoprodaji počitniškega stanovanja
z dne 3. 3. 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. ing., na podlagi
pooblastila Gradbenega podjetja Bohinj,
ki ga je zastopal direktor Janko Cvetek,
kot prodajalcem in Langerholc Andrejem,
Ljubljana, Tacenska 105, kot kupcem, katere predmet je odprodaja stanovanja št.
2, pravilno 6 v I. nadstropju v neto površini 34,10 m2 in garaže št. 1, pravilno
št. 15 v objektu v Ribčevem lazu v Bohinju, na parc. št. 1293/17 in 1293/18 k.o.
Savica, glede nepremičnine vl. št. 977/6
k.o. Savica, št. 6.E, z oznako stanovanjska raba št. 6 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 153,00 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2, parc.
št. 1293/18 stanovanjska raba 223,00 m2,
parc. št. 1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska raba 19,00 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 in glede nepremičnine
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vl. št. 977/15 k.o. Savica, št. 15.E, z oznako nestanovanjska raba št. 15 v stavbi 278
na parc. št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28,
Ribčev laz 79, Bohinjsko jezero, nestanovanjska raba v izmeri 15,40 m2, s pripadajočim deležem do 270/10000 na parc.
št. 1112/369 travnik 153,00 m2, 1293/17
dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2,
1293/18 stanovanjska raba 223,00 m2,
1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska stavba 19,00 m2, 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 270/10000 pri vl. št.
977/18 k.o. Savica, s sklepom Dn 701/2009
z dne 22. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi
vknjižbe lastninske pravice v korist osebe
Langerholc Andreja, Tacenska 105, 1000
Ljubljana, EMŠO: 0709939500552, 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 15. 5. 2009
Dn 420/2009
Os-3945/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljev Debeljak Janeza in Debeljak Irene, oba
V Murglah 123, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik Zdravko Rus iz Radovljice, na podlagi
pogodbe št. 12 o kupoprodaji počitniškega
stanovanja z dne 26. 1. 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. ing., na
podlagi pooblastila Gradbenega podjetja Bohinj, ki ga je zastopal direktor Janko Cvetek,
kot prodajalcem in Debeljak Janezom in Debeljak Ireno, oba V Murglah 123, Ljubljana,
kot kupcema, katere predmet je odprodaja
stanovanja št. 2 v pritličju v neto površini 34,10 m2, v objektu v Ribčevem lazu v Bohinju, na parc. št. 1293/17 in 1293/18 k.o.
Savica in na podlagi pogodbe št. 18 o kupoprodaji počitniškega stanovanja z dne 1. 7.
1993, sklenjene med istimi osebami kot pogodba št. 12 z dne 26. 1. 1993, o prodaji
stanovanja št. 1, v neto površini 34,10 m2,
na parc. št. 1293/17 in 1293/18 k.o. Savica
v Ribčevem lazu v Bohinju, glede nepremičnin vl. št. 977/1 k.o. Savica, št. 1.E, z oznako
stanovanjska raba št. 1 v stavbi 278 na parcelah št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28, Ribčev laz 79, Bohinjsko jezero, stanovanjska
raba, v izmeri 84,20 m2, s pripadajočim deležem do 1478/10000 na parc. št. 1112/369
travnik 153,00 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2, parc.
št. 1293/18 stanovanjska raba 223,00 m2,
parc. št. 1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska raba 19,00 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 1478/10000 pri vl. št.
977/18 k.o. Savica, s sklepom Dn 420/2009
z dne 20. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi vknjižbe
lastninske pravice v korist osebe: Debeljak
Janeza, V Murglah 123, 1000 Ljubljana,
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EMŠO: 1705939500259, do 1/2 in Debeljak Irene, V Murglah 123, 1000 Ljubljana,
EMŠO: 2807942505335, do 1/2.
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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 5. 2009
Dn 700/2009
Os-3947/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljic
Hribernik Katje in Hribernik Jere, obe Pri
Brančurniku 3, Prevalje, Slovenj Gradec, ki
ju zastopa odvetnik Zdravko Rus iz Radovljice, na podlagi pogodbe št. 4 o kupoprodaji
počitniškega stanovanja z dne 21. 3. 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.
ing., na podlagi pooblastila Gradbenega
podjetja Bohinj, ki ga je zastopal direktor
Janko Cvetek, kot prodajalcem, in Hribernik
Katjo in Hribernik Jero, obe Dobja vas 2,
62391 Prevalje, ki ju je zastopala Hribernik Mihaela, Dobja vas 2, 62391 Prevalje,
kot kupovalki, katere predmet je odprodaja
stanovanja št. 12, v mansardi, v neto površini 34,10 m2 in garaže št. 2, v objektu v Ribčevem lazu v Bohinju, na parc. št. 1293/17
in 1293/18, k.o. Savica, glede nepremičnin
vl. št. 977/12, k.o. Savica, št. 12.E, z oznako
stanovanjska raba št. 12, 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 153,00 m2, parc. št. 1293/17, dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2, parc.
št. 1293/18 stanovanjska raba 223,00 m2,
parc. št. 1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska raba 19,00 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, in glede nepremičnin
vl. št. 977/16, k.o. Savica, št. 16.E, z oznako
nestanovanjska raba št. 16, v stavbi 278,
na parc. št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28,
Ribčev laz 79, Bohinjsko jezero, nestanovanjska raba v izmeri 15,40 m2, s pripadajočim deležem do 270/10000 na parc.
št. 1112/369, travnik 153,00 m2, 1293/17,
dvorišče, 527,00 m2, garaža 57,00 m2,
1293/18 stanovanjska stavba 223,00 m2,
1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska stavba 19,00 m2, 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 270/10000 pri vl.
št. 977/18, k.o. Savica, s sklepom Dn št.
700/2009 z dne 22. 4. 2009, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine zaradi
vknjižbe lastninske pravice v korist oseb:
Hribernik Katja, pri Brančurniku 3, Prevalje,
Slovenj Gradec, EMŠO: 2412981505453,
do 1/2 in Hribernik Jera, pri Brančurniku 3, Prevalje, Slovenj Gradec, EMŠO:
2604985505373, do 1/2.
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 19. 5. 2009
Dn 703/2009
Os-3950/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Iskra industrija sestavnih delov, d.d.,
Savska loka 4, Kranj, ki jo zastopa Jurij Tepina, ki ga zastopa odvetnik Zdravko
Rus iz Radovljice, na podlagi pogodbe št.
4 o kupoprodaji počitniškega stanovanja
z dne 13. 4. 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. ing., na podlagi
pooblastila Gradbenega podjetja Bohinj, ki
ga je zastopal direktor Janko Cvetek, kot
prodajalcem, in Iskra Števci Kranj, Savska
loka 4, ki jo je zastopal gen. direktor Niko
Bevk, dipl. ing., kot kupcem, katere predmet je odprodaja stanovanja št. 9, 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, in na podlagi pogodbe št. 5 o kupoprodaji počitniškega stanovanja z dne 13. 4. 1992, sklenjeni
med istimi osebami, katere predmet je odprodaja stanovanja št. 11, v I. nadstropju,
v neto površini 33,80 m2 v objektu v Ribčevem lazu v Bohinju, na parc. št. 1293/17
in 1293/18, k.o. Savica, glede nepremičnin
vl. št. 977/9 k.o. Savica, št. 9.E, z oznako
stanovanjska raba št. 9, v stavbi 278 na parcelah št. 1293/17, 1293/18 in 1293/28, Ribčev laz 79, Bohinjsko jezero, stanovanjska
raba, v izmeri 38,00 m2, s pripadajočim deležem do 667/10000, na parc. št. 1112/369
travnik 153,00 m2, parc. št. 1293/17 dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2, parc.
št. 1293/18 stanovanjska raba 223,00 m2,
parc. št. 1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska raba 19,00 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 667/10000
pri vl. št. 977/18, k.o. Savica, in glede nepremičnin vl. št. 977/11, k.o. Savica, št.
11.E, z oznako stanovanjska raba št. 11
v stavbi 278 na parc. št. 1293/17, 1293/18
in 1293/28, Ribčev laz 79, Bohinjsko jezero,
stanovanjska raba v izmeri 38,60 m2, s pripadajočim deležem do 678/10000 na parc.
št. 1112/369 travnik 153,00 m2, 1293/17
dvorišče 527,00 m2, garaža 57,00 m2,
1293/18 stanovanjska stavba 223,00 m2,
1293/28 dvorišče 236,00 m2, stanovanjska stavba 19,00 m2, 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 977/10000 pri vl.
št. 977/18, k.o. Savica, s sklepom Dn št.
703/2009 z dne 22. 4. 2009, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist
osebe: Iskra industrija sestavnih delov,
d.d., Savska loka 4, Kranj, matična številka: 5045169000 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 19. 5. 2009
Dn 5616/2007
Os-4013/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Karoline Šplejt, Koželjskega ulica 3, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
dne 21. 9. 1993, med ESO Oprema d.o.o.
Velenje, ki ga je zastopal direktor mag. Vinko Grm, dipl. ing. str., kot prodajalcem in
Stano Jovanovič, Koželjskega 3, Velenje,
kot imetnico stanovanjske pravice in kupcem glede 29,03 m2 velikega stanovanja
v 8. nadstropju večstanovanjske hiše v Velenju, Koželjskega 3, stoječe na parc. št.
2397/139, vl. št. 1685 k.o. Velenje.
Nepremičnina je v zemljiško knjigo tega
sodišča vknjižena pri vl. št. 3218/72 k.o.
Velenje, z oznako 72.E – stanovanjski del
št. 72 v 10. etaži na naslovu Koželjskega 3,
Velenje, v izmeri 31,44 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebo z imenom Karolina Šplejt, Koželjskega ulica 3, 3320 Velenje, EMŠO:
1512966505219, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 21. 9. 1993 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Karoline
Šplejt.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 5. 2009
Dn 3923/2006
Os-4093/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Pavle Trogar, Na trgu 27, Mozirje, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, listine neznanega datuma,
s katero je Zofija Engler (Sophie Eugler),
roj. Goričan, leta 1982 odsvojila svojo 1/4
nepremičnine parc. št. 59/3, vl. št. 92 k.o.
Ljubija svoji sestri Olgi Kieslinger, rojeni Goričar, listine neznanega datuma, s katero je
Georg Goričar (Georg Goritshcer) leta 1982
odsvojil svojo 1/4 nepremičnine parc. št.
59/3, vl. št. 92 k.o. Ljubija svoji sestri Olgi
Kieslinger, rojeni Goričar, listine neznanega
datuma, s katero je Hedvig Goričar odsvojila svojo 1/4 nepremičnine parc. št. 59/3, vl.
št. 92 k.o. Ljubija svoji sestri Olgi Kieslinger, rojeni Goričar, listine s katero je Olga
Kieslinger 18. 10. 1982 prepustila celotno
nepremičnino, parc. št. 59/3, vl. št. 92 k.o.
Ljubija, v izmeri 2527 m2 v izključno last Pavli Trogar, rojeni 13. 11. 1922, iz Mozirja 8.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za
osebo z imenom: Pavla Trogar, Na trgu 27,
3325 Mozirje, EMŠO: 1311922505119, do
celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Pavle Trogar.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 12. 5. 2009

Dn 3099/2008
Os-4664/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Adamović
Mirjane, Vrhnika, Voljčeva cesta 4, dne 31. 12.
2008, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
362-6986/94, z dne 19. 10. 1994, sklenjene
med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25,
kot prodajalcem in Adamović Dragom in Adamović Mirjano, oba Vrhnika, Voljčeva 4, kot
kupcema. Predmet pogodbe je dvosobno
stanovanje št. 4 v izmeri 74,95 m2 v stanovanjskem bloku na Vrhniki, Voljčeva 4, parc.
št. 632 k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist: Mirjana Adamović, roj. 25. 7. 1961,
Vrhnika, Voljčeva cesta 4, do 4/6; Mile Adamović, roj. 6. 4. 1982, Vrhnika, Voljčeva cesta 4, do 1/6; Darko Adamović, roj. 19. 10.
1987, Vrhnika, Voljčeva cesta 4, do 1/6.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini prodajne pogodbe št. 362-6986/94,
z dne 19. 10. 1994, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 6. 2009
Dn 742/2009
Os-4685/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Šerifa Meštrovca, Pavšičeva ul. 36,
Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, prodajne pogodbe z dne 17. 8.
1990, št. 830/90, sklenjene med prodajalcem
družbeno podjetje Gradnik Logatec, Tržaška
cesta 27, Logatec in kupcem Budimirom
Ćirovićem, Pavšičeva 20, Logatec, za nepremičnino, garaža št. 3, v izmeri 13,20 m2,
v stavbi, ki stoji na parceli 1554/74, k.o.
Blekova vas, z identifikacijsko številko 21.E
(2016-592-21).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Šerifa Meštrovca, Pavšičeva ul. 36,
Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe,
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 8. 1999
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 3. 3.
2009.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 80294/2008
Os-2060/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Marko
Plevnik, Cigaletova 7, Ljubljana, proti dolžniku Avto MA VA, d.o.o., Bukovžlak 40, Teharje, zaradi izterjave 4.014,30 EUR sklenilo:
dolžniku Avto MA VA, d.o.o., Bukovžlak 40, Teharje, se na podlagi 4. točke
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drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Orter-Divjak, Šlandrov trg 20/a,
3310 Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2009
I 208/2008
Os-2589/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Alojz Mesarič, Kajuhova 26, Izola - Isola, zaradi izterjave 4.042,38
EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 208/2008 postavi odvetnik Matjaž Kezunovič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 3. 2009
I P 230/2008
Os-2614/09
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 16. 1.
2009, na podlagi drugega odstavka 4. točke 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Majc in Franca Majca, oba stan.
Prelogova 11, Maribor, ki ju zastopa Jernej
Kokalj, odvetnik v Mariboru, zoper toženo
stranko Marijo Ciganović, nazadnje stanujočo na naslovu Prelogova 11, Maribor, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, toženi
stranki Mariji Ciganović postavilo začasnega zastopnika Aleksandra Tuška, odvetnika
iz Lenarta, Trg osvoboditve 3, 2230 Lenart
v Slovenskih Goricah.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve (od dne 16. 1.
2009) in vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da
je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2009
II P 95/2009
Os-2863/09
Okrožno sodišče v Kranju je v pravdni
zadevi opr. št. I P 95/2009 tožeče stranke
Klementine Šabić, Cesta Železarjev 23, Jesenice, začasno prebivališče in naslov za
vročanje Gubčeva 6, Kranj, ki jo zastopa Mitja Sever, odvetnik v Radovljici, proti toženi
stranki Nazmiju Rami, Drenos bb, Srbija in
Črna Gora, zaradi razveze zakonske zveze, v skladu z 82. členom ZPP sklenilo: za
začasno zastopnico tožene stranke Nazmi
Rama, roj. 3. 11. 1984, se postavi Jelka
Sajovic, odvetnica iz Kranja, Šorlijeva cesta 21, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku dokler tožena stranka
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oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler CSD ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 3. 2009
P 35/2009
Os-4072/09
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. P 35/2009, toženi stranki neznani
dediči po umrlemu Alojzu Šega, nazadnje
stanujočemu Studenec 43, p. Studenec, postavilo začasno zastopnico Alenko Šintler,
univ. dipl. prav., Jablanica 29/a, p. Boštanj.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 8. 5. 2009
VL 40844/2008
Os-4143/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Nova KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Romana Berčič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
proti dolžniku Dernovšek Dušanu, Ulica Arnolda Tovornika 13, Maribor, zaradi izterjave 5.801,46 EUR, sklenilo:
dolžniku Dernovšek Dušanu, Ulica Arnolda Tovornika 13, Maribor, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2009
I 7588/2007
Os-4225/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice NLB Leasing d.o.o., Šlandrova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.
d.n.o., Miklošičeva 30, Ljubljana - dostava,
zoper dolžnika Edina Tubischa, Cesta na
Brdo 67, Ljubljana - dostava, Phoenkis Prvi
d.o.o., Grintovška ulica 1, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 74.078,85 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
Matjaž Čebular, Hacquetova 6, 5742 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2009
VL 81754/2008
Os-4226/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol energetika d.o.o.,
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Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, ki
ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Kos
in partnerji o.p., d.n.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, proti dolžnici Dragici
Saši Brežnjak, Čečovje (za stanovanje Čečovje 31) 11b, Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 233,10 EUR, sklenilo:
dolžnici Dragici Saši Brežnjak, Čečovje
(za stanovanje Čečovje 31) 11b, Ravne na
Koroškem, 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.
Balažic Gorazd, Glavna ulica 12, Lendava.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2009
VL 72062/2008
Os-4327/09
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 Mateju Krapežu, Miklošičeva
ulica 19, Domžale, zaradi izterjave 981,33
EUR, sklenilo:
dolžniku Mateju Krapežu, Miklošičeva
ulica 19, Domžale, 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.
Vesna Šafar, Resljeva 25, 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 9. 1. 2009
VL 129064/2008
Os-4350/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB Leasing d.o.o. Ljubljana,
Šladrnova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, ki ga
zastopa Jožica Hozjan, Bevče 17 A, Velenje, proti dolžniku Francu Müllerju, Kidričevo naselje 6, Radenci, ki ga zastopa odv.
Marta Kalpič Zalar, Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, zaradi izterjave 4.444,88 EUR,
sklenilo:
dolžniku Francu Müllerju, Kidričevo naselje 6, Radenci, 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 odvetnica Kalpič Zalar Marta, Miklošičeva 30,
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 30. 4. 2009

VL 91597/2008
Os-4353/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Sintal, d.d., Litostrojska cesta 38, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojana
Potočan, Dalmatinova 7, Ljubljana, proti dolžnici Urši Kuzman, Zelena pot 28, Ljubljana,
zaradi izterjave 837,98 EUR, sklenilo:
dolžnici Urši Kuzman, Zelena pot 28,
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 odvetnik Tomaž Jevnikar, Trdinova 5/2, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2009
P 53/2009
Os-4358/09
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Janeza Bariča, Stara Lipa 6,
8344 Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani dediči neznanega bivališča po umrli Frančiški Dvorak, Belčji vrh 4,
8343 Dragatuš, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja,
pcto 3.400,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 21. 5. 2009
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po umrli Frančiški Dvorak, Belčji vrh 4, Dragatuš.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik odvetnik Alojz Poljšak, Ul. Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznani dediči neznanega bivališča po neznano umrli Frančiški
Dvorak, Belčji vrh 4, Dragatuš, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 5. 2009
P 50/2009
Os-4359/09
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožečih strank Alojza in Alojzije Štefanič,
Tanča gora 33, 8343 Dragatuš, ki ju zastopa pooblaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani
dediči neznanega prebivališča po neznano
kje in kdaj umrli Ani Svetič, Tanča gora 3,
8343 Dragatuš, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja,
pcto 500,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 21. 5. 2009
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Svetič Ani, Tanča gora 3,
Dragatuš.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik odvetnik Alojz Poljšak, Ul. Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznani dediči neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli
Svetič Ani, Tanča gora 3, Dragatuš, vse do
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takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 5. 2009
N 14/2009
Os-4390/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v pravdni zadevi tožeče stranke Matevža Ceglarja,
Hrušica 63A, 6244 Podgrad, ki ga zastopa
odvetnik Dušan Železnik iz Sežane, zoper tožene stranke 1. Amalijo Butinar, S. Nicolo 30,
Trst, Italija, 2. Antona Butinarja, Francija in 3.
Jožefa Butinarja, Argentina, ki ju zastopa začasna zastopnica notarka mag. Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice, 4. Zoro Butinar, Umobolnica Zadar (Hrvaška), sedaj stanujoča
v Domu starejših občanov v Ilirski Bistrici, ki
jo zastopa skrbnica Sonja Maljevac, Gornji
Zemon 47, Ilirska Bistrica, 5. Alojzijo Dodič,
Carlos Pellerini 833, B. Aires, Argentina ter 6.
Rozalijo Požar, Ruinta N97 J. M. Guttierez,
F. C. N. G. Roca, Buenos Aires, Argentina,
zaradi priposestvovanja lastninske pravice
(pcto. 3.000,00 EUR) in po predlogu za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki,
na temelju določila prvega odstavka ter 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), sklenilo:
1. Prvo toženi stranki Amaliji Butinar, S.
Nicolo 30, Trst, Italija, peto toženi stranki
Alojziji Dodič, Carlos Pellerini 833, B. Aires, Argentina in šesto toženi stranki Rozaliji Požar, Ruinta N97 J. M. Guttierez, F.
C. N. G. Roca, Buenos Aires, Argentina, se
na predlog tožeče stranke postavi začasna
zastopnica notarka mag. Sonja Železnik iz
Ilirske Bistrice, Bazoviška cesta 3.
O postavitvi začasne zastopnice obvesti sodišče Center za socialno delo (CSD)
v Ilirski Bistrici.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler CSD
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 6. 2009
VL 21886/2009
Os-4395/09
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 dolžnici Polonci Žiberna, Rojčeva ulica 9, Ljubljana, zaradi izterjave 1.293,62
EUR, sklenilo:
dolžnici Polonci Žiberna, Rojčeva ulica 9,
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 odvetnik Marko Knafeljc, Dalmatinova 4, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2009

VL 132423/2008
Os-4399/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Vrtec Radovljica, Kopališka
cesta 10, Radovljica, proti dolžnici Simoni
Meglič Kranjc, Cankarjeva ulica 28, Radovljica, ki jo zastopa odv. Barbara Krištof Lučovnik, Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi izterjave 201,18 EUR, sklenilo:
dolžnici Simoni Meglič Kranjc, Cankarjeva ulica 28, Radovljica, 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 odvetnica Barbara Krištof Lučovnik, Čufarjeva 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
II P 2704/2008
Os-4451/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Maji Kolničar Stanković v pravdni zadevi
tožeče stranke 1. Katje Repič Vogelnik in 2.
Janeza Vogelnika, oba Prešernova c. 17,
Ljubljana, ki ju zastopa Bojan Župevec, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Marto Vodeb, neznanega bivališča, nazadnje
Gregorčičeva ulica 13a, Ljubljana, zaradi
plačila najemnine in neplačanih obratovalnih stroškov, pcto. 6.865,05 EUR s pripadki,
dne 2. 6. 2009 sklenilo:
toženi stranki Marti Vodeb, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
II P 2704/2008 postavi začasni zastopnik
odvetnik Boris Grobelnik, Dalmatinova ulica 11, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2009

Oklici dedičem
D 4/2009
Os-3572/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Krohnje Albini (Zori), hčeri
Krohnje Albina, rojeni 8. 6. 1908 na Srpenici,
z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu
Trg Nicolo Tomasco 28, Gorizia Italija, ki je
umrla 30. 9. 1995 v Gorici, Italija.
Ker dediči po pokojni niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se v roku enega leta od njegove objave
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 4. 2009
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D 2/2009
Os-4181/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Andrejčič Emilu, sinu
Antona, rojenem 30. 4. 1931, državljanu
Republike Slovenije z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Ulica prekomorskih brigad 5, Tolmin, ki je umrl dne 24. 12. 2008.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje
na podlagi zakona tudi zapustnikovi sestri
Kowalski Irena, roj. leta 1936 in Gregorič
Pavlina, ki naj bi v primeru če sta še živi,
živeli na neznanih naslovih v Avstriji. Podatki o njunih morebitnih potomcih niso znani.
Sodišče zato s tem oklicem imenovani, oziroma njune morebitne potomce poziva, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave oklica nihče izmed neznanih dedičev ne
zglasi, bo sodišče upoštevalo le znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 5. 2009
D 514/2007
Os-4191/09
Marancina Emilija, iz Marezig, Babiči 55/a, je dne 6. 9. 2007 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Dediču
Mariu Marancina, neznanega bivališča je
bila postavljena začasna zastopnica Irena
Fister, Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 2009

Oklici pogrešanih
N 7/2009
Os-4447/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagatelja Ivana Sluge,
Podstenje 18, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga
zastopa odv. Milan Volk iz Ilirske Bistrice,
po predlogu za razglasitev za mrtvo pogrešano Frančiško Sluga, roj. 3. 7. 1904, materi
Frančiški in očetu Josipu Slugi, v Podstenjah 24, Ilirska Bistrica, nazadnje stanujočo
na neznanem naslovu v Trstu, od koder po
letu 1941 ni nobene vesti več in se predvideva, da je umrla, vendar listinskega dokaza
o njeni smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane Frančiške
Sluga, da v roku treh mesecev od objave
oklica v Uradnem listu RS, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici
Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer
bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 6. 2009
N 9/2009
Os-4448/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem
postopku predlagatelja Ivana Sluge, Podstenje 18, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa
odv. Milan Volk iz Ilirske Bistrice, po predlogu za razglasitev za mrtvega pogrešanega
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Antona Slugo, roj. 11. 1. 1912, materi Franici
in očetu Josipu Slugi, v Podstenjah (verjetno
št. 24), Ilirska Bistrica, ki je leta 1935 kot
ekonomski emigrant odšel v Argentino in se
leta 1937 domačim zadnjič javil, pozneje ni
bilo o njem nobenih vesti več in se predvideva, da je umrl, vendar listinskega dokaza
o njegovi smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj
povedati o življenju ali smrti pogrešanega
Antona Sluge, da v roku 3 mesecev od objave oklica v Uradnem listu RS, to sporočijo
sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica,
sicer bo sodišče po izteku navedenega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 6. 2009
N 8/2009
Os-4449/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagatelja Ivana Sluge,
Podstenje 18, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga
zastopa odv. Milan Volk iz Ilirske Bistrice, po
predlogu za razglasitev za mrtvo pogrešano
Jožefo Sluga, roj. 20. 3. 1907, materi Franici
in očetu Josipu Slugi, v Podstenjah (verjetno) št. 24, Ilirska Bistrica, nazadnje prebivajočo na neznanem naslovu v Trstu, od
koder po letu 1941 ni nobene vesti več in se
predvideva, da je umrla, vendar listinskega
dokaza o njeni smrti ni, poziva vse, ki vedo
kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane
Jožefe Sluga, da v roku 3 mesecev o objave
oklica v Uradnem listu RS, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici
Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer
bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 6. 2009

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 5/2009
Os-4609/09
Pri tukajšnjem sodišču je bil dne 5. 2.
2009 vložen predlog za sodno določitev primerne odpravnine pri izstopu manjšinskih
delničarjev iz družbe Autoemona zastopstva
in servisi d.d., Celovška 252, Ljubljana.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1.
točke tretjega odstavka 605. člena v zvezi z drugim odstavkom 388. člena in 389.
člena Zakona o gospodarskih družbah - 1
(ZGD-1) lahko v enem mesecu od objave
tega obvestila, vložijo svoje predloge za primerno denarno odpravnino.
Po poteku tega roka predloga za sodno
določitev primerne denarne odpravnine ne
bo več dopustno vložiti (tretji odstavek 607.
člena v zvezi z drugim odstavkom 388. člena in 389. člena ZGD-1).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Fijolič Helena, Jereslavec 42, Kapele,
zavarovalno polico, št. 3516726, izdala zavarovalnica Maks Garant. gnm‑304959
Korošec Marjan, Ul. Veljka Vlahoviča 75, Maribor, zavarovalno polico, št.
01000000994, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m‑251
Kos Iztok, Prvomajska 11, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št. 0120347, izdala zavarovalnica Moja naložba. m‑245
Kraševec Kristijan, Stari log 38, Pragersko, zavarovalno polico, št. 01000010229,
izdala zavarovalnica Moja naložba. m‑298
Paulinič Damjan, Hočko Pohorje 1/a,
Hoče, zavarovalno polico, št. 11701647, izdala zavarovalnica Grawe Maribor. m‑248
Šafhalter Matjaž, Hrvatini 180D, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500075994, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnv‑304900

Spričevala preklicujejo
Abazai Altina, Tržaška cesta 16, Logatec,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano leta 2007 in 2008. gnx‑305073
Adler Roman, Ljubljanska ul. 7/a, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Lesarske šole
Maribor, izdano leta 2001 in 2002. m‑255
Arih Ilona, Lončarska steza 8a, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Poljane, izdano leta 2008. gnu‑304926
Avbelj Tina, Kolarjeva 23/a, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ dr. Vita Kraigherja
Ljubljana. gnl‑304935
Bahovec Lucija, Kotnikova 22, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ledina, izdano leta
2007. gnq‑305005
Bebar Seliškar Monika, Erbežnikova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Vič, izdano leta 2008. gnz‑304896
Bekš Ana, Beethovnova 14, Ljubljana,
indeks, št. 42000940, izdala Akademija za
likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana.
gny‑304947
Bekš Ana, Bethovnova 14, Ljubljana, indeks, št. 42000940, izdala Akademija za
likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana.
gnx‑304948
Bele Petra, Kopivnik 65, Fram, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in Srednje
kemijske šole Ruše - smer kemik, izdano
leta 1996 in 1997. m‑302
Bezlaj Anže, Cesta na Svetje 7, Medvode, spričevalo 7. razreda OŠ Medvode,
izdano leta 2007. gnu‑304901
Bizjak Anita, Milčinskega ulica 4, Celje,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze v
Celju, izdano leta 1996. gnv‑305104
Blejec Maja, Kebetova ulica 10/e, Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1993, 1994, 1995 in
1996. gnv‑305000
Bogataj Saša, Bukovica 30, Škofja Loka,
potrdilo o opravljeni maturi Srednje vzgoji-

teljska šole in Gimnazija Ljubljana, izdano
leta 2006. gnc‑304969
Bolić Dijana, Vodnikova cesta 133, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gnz‑305121
Bonaca Simon, Korte 143, Izola - Isola,
spričevalo 1. letnika Srednje tehniške šole
Koper, izdano leta 2001. gnl‑305110
Borštnar Urška, Žaucerjeva ulica 24, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2007 in 2008. gnq‑304980
Bratun Luka, Zalog pri Moravčah 39, Moravče, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Jurija
Vega Moravče, izdano leta 2007 in 2008.
gnh‑305064
Brezovnik Nik, Vrbovec 12, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Savsko naselje Ljubljana, izdano leta 2007 in 2008.
gnu‑305051
Cajzek Dušan, Bezena 75, Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu SKLSMŠ Maribor,
izdano leta 1983. m‑284
Cesnik Julija, Adamičeva cesta 1 A, Grosuplje, spričevalo 7. razreda OŠ Brinje, izdano leta 2007. gnt‑304877
Cindel Anita, Pot na Fužine 57, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Martina Krpana, izdano leta 2007. gnz‑304996
Čikič Marko, Makucova 30, Ljubljana,
spričevalo 3., 4. in 5. razreda OŠ Livada.
gni‑305063
Činkole Matej, Cesta 4. julija 60a, Krško,
maturitetno spričevalo Gimnazija Novo mesto, izdano leta 2002. gnb‑304920
Črnko Bojan, Panovci 22, Križevci, maturitetno spričevalo Center poklicnih šol Domžale, izdano leta 1983. gny‑304922
Ćerimović Sulejman, Žorgova ulica 96,
Ljubljana, spričevalo za voznika motornih
vozil. gnt‑304902
Ćerimović Sulejman, Žorgova ulica 96,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Prometno tehnične šole. gns‑304903
Deutschbauer Franc, Celovška cesta
263j, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Rudarskega šolskega centra Velenje
- Tehniška elektro šola, izdano leta 1975.
gng‑304940
Dobaja Branko, Gočova 40, Sv. trojica
v Slov. goricah, diplomo Srednje lesarske
šole, izdana leta 1987. m‑275
Dolenc Uršula, Vrhovci c. XXX5, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vrhovci, izdano leta 2007. gnr‑304904
Draksler Matevž, Globočnikova 17, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 2007. gnp‑304981
Drugovič Liljana, Marka Šavriča 15, Dobova, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano
leta 2001. gns‑305128
Ekart Anja, Ul. Arnolda Tovornika 13,
Maribor, indeks, št. 61236792, izdala FF
Maribor. m‑247
Fatime Šalja, Meljska cesta 65, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske univerze Maribor - Andragoški zavod, izdano
leta 2009. m‑292
Fifer Liljana, Pivola 64/b, Hoče, potrdilo
o strokovni usposobljenosti za trgovskega
poslovodjo, št. 2997-11970/95, izdano leta
1997. m‑242

Firbas Dejan, Cogetinci 60, Cerkvenjak,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 2008.
m‑272
Fučko Nina, Brezovica pri Dobu 16,
Domžale, indeks, št. 18080191, Filozofska
fakulteta. gnx‑304923
Ganzitti Viviana, Čopova ul. 13, Slovenska Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ Andragoškega zavoda v Mariboru, izdano leta
2003. m‑253
Gap Vilko, Ulica kneza Koclja 36, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 2006. m‑267
Gošnja Tjaša, Grajska cesta 25, Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor - smer trgovec, izdano
leta 2006. m‑290
Gril Sabina, Kebetova 3, Kranj, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole v Kranju, izdano leta 1994 do
1996. gnj‑305062
Grmovšek Aleksander, Ropretova cesta 25, Mengeš, spričevalo o končani OŠ
Vide Pregarc v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnh‑305114
Guček David, Brdo 8, Planina pri Sevnici,
spričevalo poklicne mature Lesarske šole
Maribor - smer lesarski tehnik, izdano leta
2002. m‑303
Habjanič Marjeta, Veliki Brebrovnik 101,
Miklavž pri Ormožu, maturitetno spričevalo
in spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne
in tehniške kmetijske šole Ptuj, izdano leta
2002 do 2004. m‑274
Hambrež Žiga, Bezjakova ulica 25,
Limbuš, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2007.
m‑278
Hawlina Maša, Ob zeleni jami 3, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Poljane Ljubljana, izdano leta 2007. gnm‑304884
Hertiš Mitja, Kungota pri Ptuju 128, Kidričevo, indeks, št. 81528316, izdala EPF
Maribor. m‑270
Horvat Bojan, Podgorci 9, Podgorci, zaključno spričevalo Strojne šole Ptuj - smer
strojni tehnik, izdano leta 1992. m‑257
Hribar Miriam, Dolnja Prekopa 28/b, Kostanjevica na Krki, obvestilo o uspehu 3. letnika Splošne gimnazije Novo mesto, izdano
leta 2008. gnu‑305101
Hrovat Irena, Paloviče 12, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano leta 1999.
gny‑304972
Husić Adis, Bratovševa ploščad 38, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Mirana Jarca, izdano leta 2007. gnx‑305052
Jenko Matija, Neubergejeva 13, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Bežigrad, izdano leta 2008. gnn‑304983
Jerič Primož, Pristavica pri Velikem grabnu 1, Veliki Gaber, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo mesto - srednja strojna
šola, izdano leta 2006. gnp‑305056
Kalšek Iris, Litostrojska 10, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Ledina Ljubljana,
izdano leta 2008. gnz‑304946
Kamplet Mitja, Maistrova ulica 9, Šentjur,
indeks, št. 29007721, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta Ljubljana. gnt‑305002

Stran

1678 /

Št.

46 / 19. 6. 2009

Kancler Boštjan, Spodnji Gaj 45, Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Maribor - oblikovalec kovin, izdano leta
1997. m‑296
Karas Julija, Beethovnova 6, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Prežihov Voranc
Ljubljana, izdano leta 2007. gnd‑304993
Kastelec Krištof, Na griču 11, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Vrhovci, izdano
leta 2008. gnh‑304989
Kelenc Vera, Osojnikova 3, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Upravno administrativne šole Ptuj, izdano leta 1979.
m‑256
Klemenšek Luka, Makucova 37, Ljubljana, spričevalo 6., 7. in 8. razreda OŠ Trnovo. gnn‑304933
Kljajić Maja, Ormoška cesta 24, Ljutomer, zaključno spričevalo OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, šolsko leto 07/08. gnw‑305049
Koglot Majda, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet Nova
Gorica, izdano na ime Mesojedec Majda.
gng‑304890
Kohek Luka, Dolnja Bistrica, Črenšovci,
spričevalo 7. razred OŠ Prežihov Voranc
Bistrica, izdano leta 2007. gnn‑304908
Kolenc Aleš, Črtomirova ulica 27, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani - smer avtoelektrika, izdano leta 1983. gng‑304990
Komperšak Bojana, Ul. heroja Lacka 26,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 1997. m‑252
Konačn Valentin, Selo 6, Žiri, spričevalo
o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil Škofja Loka, št. 185/80, izdano leta
1980. gnu‑305126
Kontestabile Marko, Cesta bratov Milavcev 90, Brežice, spričevalo od 1. do 4.
letnika ter obvestilo o uspehu in spričevalo
pri poklicni maturi, izdano leta 2004, 2005,
2006 in 2007. gnk‑304986
Korat Nina, Pod perkolico 5, Radlje ob
Dravi, spričevalo 7. razreda OŠ Radlje ob
Dravi, izdano leta 2007. gnv‑304925
Koren Barbara, Ulica Moše Pijade 48,
Maribor, maturitetno spričevalo Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2002. m‑305
Korez Tomislav, Sp. Jablane 51, Cirkovce, spričevalo 2. letnika Železniške srednje
šole Maribor, izdano leta 1987. m‑299
Kos Kristina, Polje 25, Zagorje ob Savi,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Zagorje, izdano leta 1996. gnb‑305120
Kovač Nina, Betajnova 43a, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 2008. gnm‑304909
Kovačević Azra, Spodnji trg 4, Škofja
Loka, spričevalo 7. razred OŠ Škofja Loka
mesto, izdano leta 2007. gnt‑304927
Kovačević Željko, Ulica Ivana Pengova
22, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo v Ljubljani, izdano leta
2000. gnl‑305035
Kovče Urška, Prekorje 35, Škofja vas,
indeks, št. 20017662, Fakulteta za logistiko.
gnq‑304905
Kozjek Ana Karin, Kotnikova ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Ledina,
izdano leta 2008. gns‑304978
Kožar Kristjan, Dunajska 196, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Danila Kumar Ljubljana, izdano leta 2007. gnd‑305068
Krajnik Simon, Na livadi 2, Ruše, maturitetno spričevalo Srednje šole za gostinstvo
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in turizem Maribor - smer turistični tehnik,
izdano leta 2005. m‑300
Kraner Lidija, Kurirska pot 5, Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole pedagoške in kulturne usmeritve, izdano leta
1984. m‑254
Kraut Jože, Ihova 30, Benedikt, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole
Maribor - pomožni delavec v mesarstvu, izdano leta 1997. m‑294
Kukavica Medina, Rusjanov trg 9, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Nove Fužine
Ljubljana, izdano leta 2007. gnh‑305014
Kukovič Rok, Visoko 31/b, Ig, spričevalo
8. razreda OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani.
gnj‑304937
Lavrič Janja, Retje 14, Loški Potok, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo od
1. do 3. letnika Srednje šole Kočevje, izdano
na ime Debeljak Janja. gnn‑304883
Lisec Mitja, Mrtvice 60/a, Leskovec pri
Krškem, spričevalo Srednje strojne šole šolski center Novo mesto, št. III/S-988, izdano leta 2008. gnx‑305048
Lorenčič Bojanka, Kacova 2, Pragersko,
diplomo Srednje trgovske šole Maribor, izdana leta 1991. m‑280
Mahorič Tamara, Štancerjeva ulica 8, Slovenska Bistrica, indeks, št. 20060194, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnd‑305118
Majdančevič Vanessa, Zgornje Rute 114,
Gozd Martuljek, spričevalo 8. razreda OŠ
Vita Kraigherja Ljubljana, izdano leta 2008.
gnv‑304950
Malovrh Martin, Starža pri Moravčah 9,
Moravče, spričevalo 7. razreda OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnq‑304880
Matjašič Jasmina, Žabjak 51/a, Ptuj, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ, izdano leta Ljudski vrt. gny‑305047
Mauer Karmen, Tomšičeva 28, Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole v Kopru, izdano leta 1980, izdano na
ime Ozebek Karmen. gnt‑305102
Mauer Karmen, Tomšičeva 28, Postojna, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole v
Postojni, izdano leta 1982, izdano na ime
Ozebek Karmen. gns‑305103
Memeti Samanda, Zlatoličje 109, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinska šole v Mariboru, izdano leta 2006 in
2007. m‑263
Mirnik Urška, Glazerjeva ul. 1, Ruše,
spričevalo 3. letnika Biotehniške šole Maribor, izdano leta 2007. m‑282
Mlačnik Urška, Dolga brda 57, Prevalje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tehnične, naravoslovne in pedagoške usmertive, izdano leta 1990 in 1991. gnx‑305123
Muhič Miran, Dalmatinska 47, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje elektro,
strojne in tekstilne šole Maribor, izdano leta
1978. m‑304
Musić Enisa, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Martina Krpana,
izdano leta 2008. gnx‑304998
Mušič Martina, Verd, Kotnikova 15, Vrhnika, spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano leta 2008. gnm‑304984
Narobe Viktor, Grad 43a, Cerklje na Gorenjskem, spričevala za poklic avtomehanika v Šolsko-izobraževalnem centru Škofja
Loka, opravljen leta 1974. gno‑304907
Neubauer Monika, Podplešivica 22, Notranje Gorice, spričevalo 1. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano leta 1994, izdano na ime Kovačič Monika. gnb‑304995

Nose Rok, Jakčeva 5, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Božidarja Jakca Ljubljana, izdano leta 2008. gnb‑304895
Oprešnik Erik, Trubarjeva 85, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ledina, izdano leta 2007 in 2008. gnu‑305001
Pajenk Miha, Podgorje 49/c, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, indeks, št. 12140138138,
izdala Lesarska šola Maribor. gnj‑304887
Palčič Sara, Trubarjeva ulica 9, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Ljudski vrt Ptuj, izdano
leta 2008. gnj‑304987
Pavlin Gašper, Martinčeva 26, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Valentina Vodnika
Ljubljana, izdano leta 2008. gnr‑305004
Pečnik Eva, Pregleva 101, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana. gnq‑304930
Perovšek Tribušon Tim, Grajena 60,
Ptuj, spričevalo 7. razreda OŠ Ljudski vrt,
podružnica Grajena, izdano leta 2007.
gnf‑304991
Petek Irena, Rečica 43, Rečica ob Savinji, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šolskega centra tehniško pedagoške usmeritve - smer tekstilni konfekcionar, izdano leta
1984. gnl‑304960
Pintarič Miha, Čopova ulica 3, Maribor,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor,
izdano leta 1998. m‑289
Plemenitaš Urška, Planinska cesta 20,
Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo od
1. do 4. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 2003 do 2006.
m‑281
Podgorelec Bernard, Prigorica 73, Ribnica, spričevalo od 1. do 5. razreda nižje
glasbene šole v Ribnici, zap. št. 57, izdano
leta 1995 do 1999. gnf‑305116
Poglonik Katja, Bevkova 1, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta
2007 in 2008. m‑265
Pokec Uroš, Fabianijeva ulica 47, Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2008. gnl‑305060
Popović Simo, Bavdkova 3, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vide Pregarc Ljubljana. gni‑304938
Potež Tina, Sokolska ulica 32, Maribor,
spričevalo 9. razreda OŠ Janko Padežnik
Maribor, izdano leta 2008. m‑288
Potokar Karolina, Tržaška cesta 306,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vič,
Abramova ulica 26, izdano leta 2008.
gnn‑304958
Pozaršek Luka, Abramova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vrhovci,
izdano leta 2008. gny‑304997
Požrl Domen, Predilniška 32, Litija, spričevalo 8. razreda OŠ Vič, izdano leta 2008.
gnx‑304898
Pršin Aleš, Cesta na Brdo 86, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vič, izdano
leta 2007 in 2008. gnb‑304970
Ravnjak Silvia, Naselje pri Šahtu 33, Zagorje ob Savi, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole Zagorje ob Savi - pomočnik
oskrbnik, gospodinja. gnr‑304929
Rebol Tamina, C. 1. maja 133a, Jesenice, spričevalo 7. razreda OŠ Tone Čufar
Jesenice, izdano leta 2007. gnw‑304899
Repotočnik Vita, Na produ 58, Prevalje,
spričevalo 9. razreda OŠ Koroški jeklarji,
Ravne na Koroškem. gnk‑304936
Ribič Jožefa, Zalog pri Kresnicah 8, Kresnice, spričevalo od 1. do 4. letnika STUGŠ
Domžale, izdano leta 1981 do 1984, izdano
na ime Grilj Jožefa. gng‑305069
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Ritonija David, Kletarska ulica 25, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1996.
m‑293
Robič Katarina, Koroška 3, Lesce, indeks, št. 04027370, izdala Visoka upravna
šola Ljubljana. gnx‑304973
Robič Sergij, Glinškova ploščad 10, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Danile
Kumar Ljubljana, izdano leta 2007 in 2008.
gnc‑304994
Rode Blaž, Bistriška cesta 27, Kamnik,
spričevalo 7. razreda OŠ Marija Vere Kamnik, izdano leta 2007. gny‑305122
Rojko Nataša, Sp. Ročica 16, Benedikt,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1995. m‑264
Rojko Tadej, Tavčarjeva ul. 4, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Breg, Rogaška cesta
Ptuj, izdano leta 2008. gno‑305107
Rotman Rajko, Varoš 18, Makole, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2006. m‑295
Rovšek Eva, Koroška 24, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ dr. Vita Kreigherja Ljubljana, izdano leta 2007. gnc‑304944
Rozman Ana, U. Jožeta Japlja 16/a, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vrhovci. gne‑304942
Rozman Matevž, Keržičeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 2008. gns‑305003
Sabo Rudolf, Glavna ulica 60, Lendava
- Lendva, indeks, št. F 0008972, izdala FF
Maribor. m‑241
Sabol Anja, Vaška pot 39, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Poljane, izdano leta
2007. gny‑305072
Schmidt Simona, Stranice 44, Stranice,
indeks, št. 01003122, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. m‑287
Sebič Stanko, Jakob 8, Šentjur, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Lava Celje, izdano leta 2000, 2001 in 2002. gnf‑305066
Sebič Stanko, Jakob 8, Šentjur, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2003.
gne‑305067
Simonič Katja, Gosposvetska 33, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 1994 in 1995. m‑283
Slana Mateja, Šalek 93, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje - smer natakar, izdano leta 1990 in 1991. m‑306
Slatinšek Maja, Rodniška vas 15, Grobelno, maturitetno spričevalo I. gimnazije
v Celju - glasbena smer, izdano leta 2004.
m‑258
Smodiš Denis, Spodnji Kamenšak 60/c,
Ljutomer, zaključno spričevalo Srednje šole
za gostinstvo in turizem - gost. turistični tehnik. gns‑305053
Smodiš Irena, Žibertova ulica 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2007. gnz‑304971
Spahijaj Alibion, Matija Blejca 12, Kamnik, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Marija Vera Kamnik, izdano leta 2007 in 2008.
gnq‑305055
Spasić Hristina, Pregov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Martina Krpana
Ljubljana, izdano leta 2007. gnb‑304945
Stojc Andrej, Mačkovci 5, Domžale, spričevalo o končani OŠ Danile Kumar Ljubljana, izdano leta 1983. gnv‑304975
Šalamon Andrej, Koroška cesta 65, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ

Maribor - smer finomehanik in urar, izdano
leta 2000. m‑301
Šiniković Senka, Tavčarjeva 8, Jesenice,
preklic letnega spričevala, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 108/2000. gno‑304932
Šlebinger Emanuela, Ptujska cesta 60,
Lenart v Slov. goricah, indeks, št. 61229312,
izdala FF Maribor. m‑250
Španja Katja, Prezid 47, Vrhnika, spričevalo 7. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano
leta 2007. gnl‑304985
Šprem Vlado, Špengova ul. 11, Ruše,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene in
kozmetične šole Maribor, izdano leta 2008.
m‑246
Štamcar Matevž, Ul. 28. maja 53, Ljubljana, spričevalo 8. in 9. razreda OŠ Valentina
Vodnika Ljubljana, izdano leta 2007 in 2008.
gng‑305115
Štebih Klavdija, Bodkovci 5, Juršinci,
spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5 letnika Srednje poklicne tehnične Kmetijske šole Ptuj.
gny‑304897
Štremfelj Žan, Vižmarska pot 40/a, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 2008. gnq‑305105
Tajnšek Staš, Trubarjeva ulica 65, Celje,
maturitetno spričevalo Šolskega centra v
Celju - srednja šola za strojništvo, smer medijski tehnik, izdano leta 2008. gnk‑304961
Tihec Peter, Loka 22, Starše, spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 1997,
1998 in 1999. m‑259
Travižan Tjaša, Dolenje Kamence 49,
Novo mesto, spričevalo 7. razreda Bršljin
Novo mesto, izdano leta 2007. gng‑305065
Trkulja Mirjana, Hrušica 121, Hrušica, spričevalo 1. letnika SGTEŠ Bled.
gne‑304892
Trkulja Mirjana, Hrušica 121, Hrušica, spričevalo 2. letnika SGTEŠ Bled.
gnd‑304893
Trofenik Edvard, Miren 235, Miren, spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole Maribor, izdano leta 1974. m‑268
Turčinović Amir, Pokopališka 1, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2002 in 2003. gnh‑304939
Turk Goran, Grobišče 3, Prestranek,
spričevalo o končani OŠ Prestranek, izdano na ime Požar. gnp‑304956
Ul Andrej, Selnica ob Muri 99, Ceršak,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta 1991. m‑243
Uršič Jaka, Kuzmičeva 5, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana, izdano leta 2007. gno‑305057
Vaupotič Monika, Tiha ulica 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole Maribor, izdano leta 1991. m‑273
Veble Dušica, Jesenkova 4, Ljubljana,
indeks, št. 42262100, izdala Akademija za
likovno umetnost Ljubljana. gns‑304878
Verbnik Špela, Meškova ulica 4, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ dr. Vita
Kraigherja Ljubljana, izdano leta 2008.
gnf‑304941
Videmšek Drago, Gaberke 46, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1977. gns‑304882
Viltužnik Dušan, Gradišče 41, Ožbalt,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Muta,
izdano leta 1993. gnt‑305127
Vrabl Tin, Ulica Jožeta Mlakarja 12, Limbuš, indeks, št. S1003112, izdala Fakulteta
za strojništvo Maribor. m‑291
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Vrečar Monika, Kovor, Stagne 21, Tržič, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2002 in 2003.
gnc‑305119
Zagrljač Elvis, Ragovska 10/a, Novo mesto, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 1994. gnm‑304934
Zajc Denis, Njiverce vas 37/e, Kidričevo, spričevalo 3. letnika Srednje biotehniške
šole Maribor - veterinarski tehnik, izdano
leta 2008. m‑277
Zalta Inja, Kosančeva ul. 7, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vrhovci, izdano leta 2007 in 2008. gno‑304982
Zapečnik Janko, Hudi kot 9, Ribnica
na Pohorju, zaključno spričevalo Tehniške
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1974.
m‑261
Žaberl Dajana, Na plavžu 46, Železniki,
spričevalo 7. razreda OŠ Železniki, Otoki 13
Železniki, izdano leta 2007. gnn‑305108
Žgavec Iztok, Godeni 43, Godovič, indeks, št. 42053009, izdala Akademija za
likovno umetnost Ljubljana. gnr‑304979
Živec Gregor, Vrhovci, Cesta XVIII/3,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vrhovci, izdano leta 2007. gnf‑304966
Žnidaršič Rok, Goričane 22/h, Medvode, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Preska.
gns‑304928
Žvokelj Nika, Koroška 16, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ dr. Vita Kreigherja Ljubljana, izdano leta 2007. gnz‑305046

Drugo preklicujejo
AVRIGO d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20,
Nova Gorica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500003074000, izdana pri Cetis Celje, na ime Kodrič Damjan. gne‑304967
BOG GRAD d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, dovoljenja za sezonsko zaposlitev,
na ime Dervić Enes, Jezerski, Bosna in Hercegovina, št. 04244234600. gnk‑304911
BOG GRAD d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, dovoljenja za sezonsko zaposlitev, na ime Begić Asim, G. Ljusina-B. Kru,
Bosna in Hercegovina, št. 04244234601.
gnj‑304912
BOG GRAD d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, dovoljenja za sezonsko zaposlitev, na ime Harčević Remzo, Jezerski,
Bosna in Hercegovina, št. 04244230650.
gni‑304913
BOG GRAD d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev tujca v RS, na ime Halilagić Enes, Lubarda,
Bosna in Hercegovina, št. 04244233620.
gnh‑304914
BOG GRAD d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, dovoljenje za sezonsko zaposlitev, na ime Vukalić Esad, Velika Kladuša,
Bosna in Hercegovina, št. 04244234596.
gng‑304915
BOG GRAD d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, dovoljenje za sezonsko zaposlitev, na ime Dolić Sulejman, Gnjilavac,
Bosna in Hercegovina, št. 04244234597.
gnf‑304916
BOG GRAD d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, dovoljenje za sezonsko zaposlitev, na ime Mahmić Enes, Bosna in Hercegovina, št. 042442344599. gne‑304917
Brec Jernej, Gradišče 11, Zgornji Leskovec, potrdilo o opravljenem izpitu za varno
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delo s traktorjem in traktorskimi priključki,
izdano pri SŠC Ptuj, leta 2008. m‑276
Breznik Bojan, Prešernova ulica 31, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 21030066, izdala
FDV Ljubljana. gnp‑305106
Cankar Andrej, Kolodvorska 3, Mengeš,
veteransko izkaznico, št. 1541 z dne 10. 5.
2007. gnm‑304988
Cerar Tina, Kokošnje 16, Dob, študentsko
izkaznico, št. 01003280, izdala Pedagoška
fakulteta Ljubljana. gnd‑304968
Erman Franjo, Dražgoška ulica 4, Ljubljana, digitalne tahografske kartice št.
1070500000512000, izdal Cetis d.d. Ljubljana. gnw‑305099
Eurizont d.o.o., Industrijska c. 5, Nova
Gorica, licenco za vozilo z reg. št. GO P2
653. gni‑304963
Fideršek & Fideršek d.n.o., Ulica 15. junija
004, Ljubečna, spričevalo o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za prevoze v
cestnem prometu, izdano na ime Fideršek
Roman. gnr‑304954
Frakelj Aleš, Zali Log 12/a, Železniki, preizkus strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence za prevoze v cestnem prometu, št.
616429. gnb‑305070
Gabor Ana, Tomšičeva ulica 2, Lendava Lendva, študentsko izkaznico, št. 04031866,
Fakulteta za upravo. gnz‑304921
Gornik Mitja, Šujica 98/a, Dobrova, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00159-0/02 z dne 14. 3. 2003.
gnk‑305111
Hrvatin Aleš, Nadanje selo 24, Pivka,
študentsko izkaznico, št. 09990809, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnj‑304962
Istenič Gregor, Tomšičeva ul. 27, Piran Pirano, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/1303956-0/00. gne‑304992
Jadrić Igor, Novo Polje, cesta III/13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01097478,
Pedagoška fakulteta. gnt‑304952
Javoršek Urška, Galjevica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 37001232,
izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana.
gnw‑304999
Kambič Maša, Krtni 134, Dob, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu za naziv
višji zdravstveni tehnik - fizioterapevt, izdano
na Ministrstvu za zdravje, izdan leta 2007.
gnh‑304889
Kamenar Marko, Sp. Bačkova 33, Benedikt, vozno karto, št. 12769, izdal Veolia
transport. m‑271
Kastelic Špela, Tavčarjeva 3, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 21040385, izdala FDV Ljubljana. gnp‑304931
Kern Pirnat Katarina, Na Grivi 33, Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnp‑304881
Kimovec Robi, Dobruša 15, Vodice, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gnc‑304894
Klavs Sarah, Rašiška ulica 18, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja trgovska
šola Ljubljana. gnv‑305050
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Koren Žiga, Morje 119, Fram, dijaško
izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor, št.
0005964617. m‑260
Kučič Milan, Leskovška cesta 3, Krško,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-866-0/01. gnk‑304886
Lah Alja, Gabrje 93, Dobrova, študentsko izkaznico, št. 18041040, Fillozofska fakulteta. gns‑304953
Lempl Stanko, Nazorjeva ulica 3, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009620000, izdal Cetis Celje.
m‑262
Lučić Milenko, Na jami 3, Ljubljana, izvod licenec, št. 011593/002 in izvod licence, št. 011593/004 izdana pri OZS z dne
11. 12. 2007, z veljavnostjo do 19. 12.
2012. gnd‑304943
Lunežnik Stanislava, Kopivnik 33, Fram,
vozno karto, št. 10575, izdal Veolia transport. m‑244
Majer Ivan s.p., Ulica heroja Lacka 22,
Lenart v Slov. goricah, potrdilo za voznika, št. 008125/BGD31-2-3241/2008,
izdano na ime Dragosavljević Dalibor.
gnh‑304964
Majer Ivan s.p., Ulica heroja Lacka 22,
Lenart v Slov. goricah, izvod licence za vozilo, št. 008125/001 za vozilo z reg. št. MB
L#-840, izdano 12. 11. 2007. gng‑304965
Malinić Donataja, Črešnjevec ob Dravi
24, Selnica ob Dravi, študentsko izkaznico,
št. F 0002040, izdala FF. m‑279
Markovič Tijana, Volkmerjeva 57, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 31230126, izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnv‑305100
Memaj Mifail, Rečica ob Paki 79v,
Šmartno ob Paki, certifikat, št. IZO-07/299.
gno‑304957
Mestrans Stanislav Bunderšek s.p., Lunačkova ulica 008, Mirna, licenco za vozilo z reg. št. NM C9-565 z dne 13. 6.
2006, izdana pri Obrtni zbornici Ljubljana.
gnf‑305091
Nježić Ljubomir, Gubčeva 1, Kranj, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, izdan
leta 2006. gne‑305117
Oblak Petra, Podkraj 6, Velike Lašče,
študentsko izkaznico, št. 04029681, Fakulteta za upravo. gnm‑305109
Petrič Jelka, Olge Mohorjeve 9, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-02761-0/01, ser. št. 5550.
gnp‑305006
Potisk Anja, Štatenberg 51, Makole, vozno karto, št. 11548, izdal Veolia transport.
m‑285
Prkič Denis, Vanča vas 43, Tišina, študentsko izkaznico, št. 93613124, izdala Fakulteta za strojništvo. m‑269
Rataj Tjaša, Rosinova ulica 15, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 19484781, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. m‑266
Simončič Marija, Na jami 10, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 3736-1-01451-0106, ser, št. 2702.
gnr‑305054

Skenderović Almir, Košenice 36, Novo
mesto, potrdilo o poklicni kvalifikaciji za voznika, št. 2376/2007, izdanega 11. 6. 2009.
gnq‑304955
Skitek Mira, Bolkova 3/a, Radomlje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
naziv višji zdravstveni tehnik - fizioterapevt,
št. 132/A-9/80, izdano pri Ministrstvu za
zdravje leta 1980, na ime Lamberšek Mira.
gni‑304888
Smodiš Martin, Tržaška cesta 281, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19937041,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnv‑305125
Stevanović Teodor, Groharjeva ulica 5,
Maribor, zelene karte, št. 20878, 23924,
23982, 23987,30743, 30746, 30755, 32507,
35392, 36175 in 37531, izdane pri Zavarovalnici Grawe. m‑240
Šajna Marijan, Meljski hrib 30/a, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/1301246-00/94. gnk‑305061
Šeruga Zvone, Gasparijeva 8, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-02131-0/03. gnw‑304949
Šinigoj Matjaž, Mestne njive 12, Novo
mesto, službeno izkaznico, št. 1595, izdano
pri Ministrstvu za obrambo. gnr‑304879
Šušterič Jože, Kosovelova ulica 5, Brežice, potrdilo mornar motorist, št. P2639-94.
gni‑305113
TANK, d.o.o., Dolnji Zemon 93 C, Ilirska
Bistrica, licenco, št. GE004081/03836/005,
ser. št. G 0305162 za vozilo z reg. št. KP
71-94Z. gnf‑304891
Trošt Maja, Njivice 23, Radeče, študentsko izkaznico, št. 19433071, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnw‑305124
Ugrin Valmi, Dekani 21, Dekani, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-01503-0/04. gnj‑305112
Verbič Jure, Zgornji Brnik 136, Kranj,
topografska kartica, št. 5a S3519041 in
5b 1070500013358000, izdal Cetis Celje.
gnw‑304924
Vrviščar Janez, Ulica Matije Blejca 20,
Kamnik, odvetniško izkaznico, št. 244/86 z
dne 1. 11. 1986, izdana pri Odvetniški zbornici Slovenije. gnu‑304876
Weichardt Anže, Ojstriška vas 31, Tabor,
študentsko izkaznico, št. 23070631, Fakulteta za strojništvo. gnc‑304919
Zelenik Anton s.p., Svetinci 040A, Destrnik, dovolilnico za Bosno, št. 100962.
gnz‑305071
Zorec Marko, Sp. Gasteraj 41, Jurovski
Dol, študentsko izkaznico, št. 93592643, izdala FERI Maribor. m‑297
Žagar Miha, Cesta 27. aprila 7, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 3736-1-03150-0/08, ser. št. 0005499.
gnu‑304951
Železnik Tanja, Žabjak 12/a, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 61242957, izdala FF
Ljubljana. gnl‑304885
Žgank Maruša, Ul. Cvetke Jerin 8, Štore,
študentsko izkaznico, št. 61250091, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m‑249
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EVROPSKA UNIJA od A do Ž
Urednika: dr. Sabina Kajnč in dr. Damjan Lajh
Evropska unija od A do Ž ponuja strokovno poglobljen pregled
posameznih področij delovanja Evropske unije in s tem zapolnjuje vrzel med poljudnimi oziroma informativnimi deli o Evropski uniji in znanstvenimi monograﬁjami s posameznih področij
na slovenskem jezikovnem območju.
Knjiga obsega več kot 80 prispevkov, ki predstavijo in analizirajo posamezne institucije, njene politike, odnose in procese ter z
Evropsko unijo povezane pojme, pri čemer vsak od prispevkov
vključuje vidike, posebej pomembne za Slovenijo. Vsak prispevek je opremljen tudi s temeljnimi informacijami in z nadaljnjo
literaturo.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 58 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-435-0
Število strani: 504
Dimenzija: 16,5 cm × 23,5 cm
Vezava: mehka vezava

Poleg strokovnosti knjiga prinaša tudi dovolj poljuden pregled,
ki bo pritegnil zainteresiranega splošnega bralca in bo hkrati
referenčno gradivo za praktike iz političnega, poslovnega in
medijskega sveta ter za državno upravo in nepogrešljiv pripomoček za študente različnih družboslovnih smeri, humanistike,
prava in ekonomije.
Vabimo vas, da nas obiščete na naši spletni strani http://www.uradni-list.si/3
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• mehka vezava
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