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Javni razpisi
Št. 1688

Ob-5660/09
Razveljavitev

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47701-1/2008/3 z dne 22. 5. 2008
o začetku postopka likvidacije zoper družbo
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. in imenovanju likvidacijskega upravitelja družbe
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, izdajam sklep:
1. Javni razpis za prodajo nepremičnin
z zbiranjem ponudb, ki ga je družba Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, objavila v Uradnem listu RS, št. 44 dne 12. 6.
2009, se delno razveljavi in sicer v tistem
delu, kjer je opredeljena prodaja nepremičnin Drugega sklopa.
Takšno odločitev je bilo nujno sprejeti, ker
je bilo ugotovljeno, da je prišlo pri nepremičnini parc. št. 696/2 pod vl. št. 106, k.o. Dovško, ki je zajeta v sklopu stavbnih zemljišč,
do spremembe površine iz 284 m2 na 104 m2,
zaradi postopka parcelacije in ureditve meja.
V javnem razpisu in sami razpisni dokumentaciji pa je bila upoštevana in navedena prvotna površina, kar je imelo za posledico večjo
ocenjeno vrednost nepremičnine.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu
RS, prav tako pa bo vročen ponudniku, ki je
podal ponudbo za nakup nepremičnin Drugega sklopa.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Likvidacijski upravitelj:
Marjan Simončič, univ. dipl. inž. str.
Št. 53/2009

Ob-5685/09
Popravek

V javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem
za šolsko/študijsko leto 2009/2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63/09 dne
7. avgusta 2009 se popravi:
– pri pravnih podlagah in sicer pri »Rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 26/09 in 59/09)«
se črta »26/09 in« ter za Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 59/09), doda »Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),«;
– v 18. točki navedenega razpisa se »naročnika« nadomesti »z Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije.«;
– v 22. točki navedenega razpisa se v
6 vrstici črta beseda »zamudnimi« ter za
besedilom »upravičenec pa bo dolžan po-

sredniškemu telesu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev« doda besedilo »V primeru,
da upravičenec sredstev ne vrne v roku,
tečejo zakonite zamudne obresti, ki so
obračunane od dneva zamude do dneva
vračila.«;
– v drugem odstavku 22. točke se prav
tako v 4 vrstici črta beseda »zamudnimi«
ter za besedilom »se od upravičenca zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem
znesku skupaj z obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila« doda besedilo »V primeru, da upravičenec sredstev ne vrne v
roku, tečejo zakonite zamudne obresti,
ki so obračunane od dneva zamude do
dneva vračila.«
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 330-0001/2009-1
Ob-5634/09
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih
ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Gornji Petrovci (v nadaljevanju: pravilnik), (Uradni list RS, št. 92/07), objavlja
Občina Gornji Petrovci
javni razpis
za dodeljevanje državnih pomoči in
pomoči de minimis za razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci v
letu 2009
I. Predmet javnega razpisa
Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju:
občina) razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja za leto 2009 v Občini Gornji Petrovci po shemi državnih pomoči v kmetijstvu:
(1) skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006, spremembo Uredbe
(ES) št. 70/2001, za naslednje ukrepe:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1),
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2),
– pomoč za arondacijo (ukrep 3),
– pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (ukrep 4),
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 5),
(2) skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006, za naslednje ukrepe:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6),

– promocija in trženje proizvodov in storitev (ukrep 7),
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja (ukrep 8).
II. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1, opredeljen v 10. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo
pogojem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(2) za ukrep 2, opredeljen v 11. členu
pravilnika:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(3) za ukrep 3, opredeljen v 12. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v
register kmetijskih gospodarstev ter imajo
v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(4) za ukrep 4, opredeljen v 13. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(5) za ukrep 5, opredeljen v 14. členu
pravilnika:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(6) za ukrep 6, opredeljen v 18. členu
pravilnika:
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– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(7) za ukrep 7, opredeljen v 19. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali
predelavo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost
za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(8) Za ukrep 8, opredeljen v 20. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter
predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju
občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Nadzor in sankcije
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja
pristojni občinski upravni organ.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je
prejemnik prekršil druga določila pogodbe,
je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila dalje.
IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe v letu 2009 znaša skupaj
21.000,00 EUR.
Občina povrne vlagatelju le neto znesek
od upravičenih stroškov, torej brez DDV-ja.
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2009 in do 20. 11.
2009. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
(1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
– Z naložbo je treba doseči enega ali več
naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb
na območju z omejenimi možnostmi,
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– do 40% upravičenih stroškov naložb
na ostalih območjih.
– Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij za kmetijski namen,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za projektno dokumentacijo
in za nabavo materiala za izvedbo del za
katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika katerega izdela Kmetijska svetovalna služba Gornji
Petrovci,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del za
katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal in apnenje, so stroški
za apnenje vključeni).
– Najmanjša površina za katero se lahko
dodeli pomoč je 0,50 ha.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za projektno dokumentacijo
in za nabavo materiala za izvedbo del za
katere se uveljavlja pomoč,
– obrazec Trošenje apnenca, ki ga potrdi
Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci
s priloženo kopijo zadnje analize tal,

– kopija D obrazca iz subvencij – Prijava
površin in kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2009,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 7.000,00 EUR,
od tega za Posodabljanje kmetij 3.000,00
EUR, za Urejanje pašnikov 2.000,00 EUR
in za Urejanje kmetijskih površin 2.000,00
EUR.
(2) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub
zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov
škodljivcev.
– Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je 25%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni.
– Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR.
(3) Pomoč za arondacijo (ukrep 3)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih
površin.
– Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR.
(4) Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (4)
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev
kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti
in konkurenčnosti v kmetijstvu.
– Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov
za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in
tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
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– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR.
(5) Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju (ukrep 5)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši
dostop do informacij s področja kmetijstva.
– V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo
državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
– Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini.
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo
le-teh, pod pogojem, da te publikacije predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz
dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je
vloga že odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe
tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR.

(6) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6)
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih
gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
– Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji
še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR.
(7) Promocija in trženje proizvodov in
storitev (ukrep 7)
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti
storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje.
– Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(8) Izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni
strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s
področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih
proizvodov.
– Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin
za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
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– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma
usposabljanja povezanega z dopolnilnimi,
nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga na javni razpis
za dodelitev državnih pomoči in pomoči de
minimis, za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu
2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Gornji Petrovci http://www.gornji-petrovci.si/
(razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na Občini Gornji
Petrovci – občinska uprava, Gornji Petrovci
31/d, 9203 Petrovci. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bodo obravnavali člani odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija). Komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Gornji Petrovci za
leto 2009,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa in sicer na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci. V pritožbi morajo biti natančno
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opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za dodelitev sredstev. O
pritožbi odloča župan.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo Občine Gornji Petrovci za leto 2009«
od začetka razpisa do vključno 20. novembra 2009. Šteje se, da je vloga pravočasna,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno
v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni dan
na tel. 02/556-90-00 (tajništvo Občine Gornji
Petrovci) oziroma 02/556-90-06 (Biserka Kuronja), ali v prostorih Občine Gornji Petrovci.
Občina Gornji Petrovci
Št. 330-2/09-2
Ob-5642/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
50/07, 61/08), Odloka o proračunu Občine
Komen za leto 2009 (Uradni list RS, 36/09),
9. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Komen (Uradni list RS,
92/07), Občina Komen objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju kmetijstva in podeželja v
Občini Komen za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči
za ukrepe na področju kmetijstva in podeželja. Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu (Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen) ter v
skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006
in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v višini 48.000 EUR ter
110202 Delovanje in izobraževanje društev
v višini 3.100 EUR.
Na podlagi Letnega programa ukrepov,
ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem
in medobčinske odnose (št. zapisnika 01105/2009-1), bo občina v letu 2009 sofinancirala naslednje ukrepe:
A) Ukrepi »Skupinske izjeme«
– Naložbe v kmetijska gospodarstva:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 27.100 EUR,
– urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč v višini 4.000 EUR,
– spodbujanje programov in razvoj čebelarstva v višini 2.000 EUR;
– Zagotavljanje tehnične podpore v višini
6.000 EUR.
B) Ukrepi »De minimis«
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 6.000 EUR;
– Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij v višini
5.000 EUR.
C) Ostali ukrepi
– Izvajanje projektov lokalne razvojne
strategije v okviru Razvojnega programa podeželja v višini 1.000 EUR.
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Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor okvirna sredstva za posamezen ukrep
ne bodo porabljena, se lahko s sklepom razpisne komisije namenijo za drug ukrep.
III. Splošna določila
– pomoč se lahko dodeli le pravnim in
fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov oziroma so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali sosednjih občin, s sedežem v Občini
Komen ter člani kmetijskega gospodarstva,
ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Komen,
registriranim članom čebelarskega društva s
stalnim prebivališčem v Občini Komen, ki se
ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo, organizacijam, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju
občine ali regije ter registriranim stanovskim
ali interesnim združenjem in zvezam, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na
območju občine ali regije,
– pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode,
– pomoč se ne sme dodeliti podjetju v
težavah,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz
kateregakoli javnega vira se seštevajo ter
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči
določene s Pravilnikom,
– če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja izveden v skladu z zakonodajo,
– prejemnik ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za
plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinanciranje
obresti, investicij v prostore za zasebno rabo
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven
občine,
– upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel denarno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je
navajal neresnične podatke, se sredstev ne
odobri. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti. V
primeru odstopa od pogodbe oziroma da
upravičenec ne vrne pogodbe, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku
za naslednji dve leti,
– vlagatelji (razen organizacij in društev)
morajo imeti v lasti ali zakupu najmanj 1ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Komen,
– upoštevajo se le upravičeni stroški,
izkazani z računi oziroma predračuni, ki so
bili predloženi v vlogi.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, navedenih pri
posameznih ukrepih v tem razpisu oziroma
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Komen.
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka
sev primeru predložitve predračuna upošteva predračun priložen vlogi. Kolikor bo vla-

gatelj pri izstavitvi zahtevka predložil račun
za nakup druge kmetijske mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak predračunu, mu
sredstva ne bodo nakazana.
IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko
leto 2009.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije, izobraževanja in programi so lahko začeti
že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi
sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki
bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega
akta do petka, 13. novembra 2009 (rok za
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma programi, izvedeni v letu
2009.
V. Ukrepi
A) Ukrepi »Skupinske izjeme«
A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo:
Splošni pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– pomoč se ne dodeli za že izvedene
aktivnosti, investicija mora biti zaključena
pred izplačilom sredstev,
– pomoč se lahko dodeli za primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov,
– pomoč se ne odobri za preproste naložbe za nadomestitev,
– vsi predračuni, ponudbe, računi, dokazila o plačilu se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti ter na območju Občine
Komen,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, upoštevane vse predpisane zahteve glede na vrsto proizvodnje ter
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali,
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet podpore:
– postavitev večletnih nasadov (razen
vinogradov);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema
za krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske
proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe
ES;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih
nasadov (razen vinograda): stroški nakupa
sadilnega materiala, priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov
s pripadajočo opremo / naložbe v skladišča
za krmo s pripadajočo opremo: nakup in
montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, stroški za nakup mate-
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riala, opreme in stroški izgradnje pomožnih
živinorejskih objektov (razen gnojnih jam in
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva;
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc,…);
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč
za gradnjo v vrednosti 10% upravičenih
stroškov.
K prijavi je potrebno priložiti – za vse
ukrepe pod točko A.1.1.:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2009,
– predračuni iz tekočega leta,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
K prijavi je potrebno priložiti – postavitev
večletnih nasadov:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– upoštevati je potrebno državne predpise, ki določajo zasaditev, kar se izkazuje s
potrdilom KSS,
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni – načrt
postavitve pripravi pristojna institucija.
K prijavi je potrebno priložiti – naložbe
v gradnjo in adaptacijo hlevov in skladišča
za krmo:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba),
– načrt ureditve hleva s popisom del,
opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to
pooblaščena pristojna institucija (minimalno
4 GVŽ po vhlevitvi).
K prijavi je potrebno priložiti – stroški za
nakup nove kmetijske mehanizacije:
– pri nakupu gozdarske opreme oziroma
mehanizacije za delo v gozdu je potrebno
priložiti dokazilo o lastništvu oziroma najemu najmanj 2 ha gozda (posestni list, najemna pogodba),
– predračun iz tekočega leta (na predračunu morata biti razvidna datum in ime in
priimek vlagatelja).
Pri izračunu pravice do dodelitve sredstev kot tudi obravnavi vloženega zahtevka se upošteva predračun priložen vlogi.
Kolikor bo vlagatelj pri izstavitvi zahtevka
predložil račun za nakup druge kmetijske
mehanizacije oziroma račun, ki ne bo enak
predračunu, mu sredstva ne bodo nakazana.
K prijavi je potrebno priložiti – stroški
nakupa zemljišč:
– overjena kupoprodajna pogodba.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti
ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV,
za nakup zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov.
A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih
zemljišč
Predmet podpore:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev

pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2009,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (kmetijska zemljišča v uporabi),
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, zakupna ali najemna pogodba za
obdobje najmanj 5 let),
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice), načrt pripravi za
to pristojna institucija,
– predračuni za opremo, ki so v skladu z
izdelanim načrtom ureditve pašnika.
Najmanjša velikost pašnika je 2 ha, največja 30 ha, obremenitev pašnika je od 0,2
do 1,8 GVŽ/ha.
Pri izračunu upravičenih stroškov se
upošteva načrt ureditve pašnika, ki pa mora
biti skladen s priloženimi predračuni.
Nosilec mora imeti ob oddaji vloge v lasti
ali zakupu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.1.3. Spodbujanje programov in razvoj
čebelarstva
Predmet podpore:
– naložbe v čebelarsko dejavnost.
Če gre za vzpostavitev čebelarske dejavnosti se kot upravičen strošek upošteva
nakup najmanj 15 panjev. Kolikor je čebelarska dejavnost že vzpostavljena, se kot
upravičene stroške upošteva nakup čebelarske opreme le, če ima čebelar najmanj
15 panjev.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z
zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz
nerjaveče pločevine oziroma materialov, ki
so netoksični in nerjaveči).
Vlogi je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu čebelnjakov v centralni register čebelnjakov,
– dokazilo o številu čebeljih družin,
– predračun iz tekočega leta za nakup
opreme,
– izjava o kumulaciji sredstev,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafirani vzorec pogodbe.
Vlagatelji so registrirani čebelarji oziroma
kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001, s stalnim prebivališčem v
Občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko
dejavnostjo (potrdilo o registraciji).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, izvajanje
programov oziroma društvenih aktivnosti s
področja kmetijstva;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
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Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane, na območju občine
ali regije;
– neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju kmetijstva in turizma, na območju
občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov
usposabljanja;
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji ali storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v
zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje;
– na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani.
Vlogi je potrebno priložiti:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev (iz programa mora biti razvidna višina
pridobljenih ali pričakovanih sredstev tudi
iz drugih virov),
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
– predračuni, ponudbe, ki se glasijo na
naziv izvajalca,
– dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb z območja Občine Komen,
– druga ustrezna dokazila (npr. predračuni za pripravo in tisk katalogov in spletišč).
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično pomoč zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev.
Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije
do 100% upravičenih stroškov brez DDV.
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne vključuje neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
B) Ukrepi »De minimis«
B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
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dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju občine Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove ali rabljene opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2009,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota)
ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje
dve leti od prejema finančnih sredstev,
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan ter finančna konstrukcija izvedbe
investicije,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti
je potrebno račun ali predračun za nakup
opreme; v kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev določi rok, do katerega mora predložiti
dokazila o nabavi opreme,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni investiciji.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji
pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
B.2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Predmet podpore:
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano
s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2009,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota)
ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje
dve leti od prejema finančnih sredstev,
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti
je mogoče račun ali predračun za nakup
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opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji
pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
C) Ostali ukrepi
C.1. Izvajanje lokalne razvojne strategije
(leader)
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
naslednje vrste namenov: za ustanovitev
in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Komen.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala
na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS,
– materialni stroški za LAS,
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov,
– stroški koordinacije za izvajanje nalog
skupnega pomena.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na
predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi
dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več vlog, mora
biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu
in v svoji ovojnici.
Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 21
dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči z naslednjim dnem po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do roka navedenega v prejšnjem odstavku
osebno oddane v sprejemni pisarni občine
oziroma oddane po pošti na naslov Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga,
oddana na predpisanem obrazcu, mora biti
dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi
strani mora biti označeno: »Ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo«, na hrbtni strani ovojnice pa priimek in ime in naslov vlagatelja.
VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana,
bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile
predložene.
Prepozno vloženih vlog komisija ne bo
odpirala in bodo vlagateljem vrnjene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne,
se pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega
primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo
druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni
zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavr-

žene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani
upravičenca in višine razpoložljivih sredstev,
bo komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne
investicije oziroma programa. Komisija bo
pripravila predlog razdelitve sredstev, ki ga
podpišejo predsednik in člani komisije. O
dodelitvi sredstev bo odločal župan.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve sredstev v skladu
s Pravilnikom.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od
stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca,
se znesek sofinanciranja sorazmerno zniža, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
V primeru, da bo po preteku roka za
oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno,
da je večje število prijaviteljev odstopilo od
nameravane investicije, ali da sredstva ne
bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija na predlog občinske uprave pripravi nov
izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora
upoštevati najvišje dovoljene zneske višine
sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili
do sredstev sicer upravičeni, vendar se jim
niso dodelila zaradi nedoseganja v Pravilniku določenega najmanjšega zneska dodeljene pomoči.
VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep,
sklep vsebuje tudi opredelitev namena in
upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo
z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero
so bila sredstva namenjena oziroma lahko
z investicijo prične, vendar so upravičeni
stroški le tisti, ki nastanejo po izdaji upravnega akta o dodelitvi sredstev. Aktivnost
(nakup ali investicija) mora biti zaključena najkasneje do 13. 11. 2009. Do 13. 11.
2009 mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev po
sklepu o dodelitvi sredstev s priloženimi
ustreznimi dokazili o namenski porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazila o plačilu – originalen bančni izpisek
in podobno, na vseh dokazilih mora biti
razvidna višina plačila in plačnik). Kolikor
so priložena dokazila o plačilu investicije
ali opreme nejasna, oziroma obstaja dvom
o pristnosti plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna dokazila. Komisija bo upoštevala le dokazila o
izvedeni aktivnosti z datumom po datumu
izdaje sklepa. Na podlagi zahtevka z vsemi
predloženimi dokazili, bo občina s prejemniki sredstev sklenila pogodbe.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 90 dni
od datuma odpiranja prijav.
IX. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko
zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva
objave razpisa dalje v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine
Komen www. komen.si (rubrika objave).
Dodatne informacije posreduje Andreja
Štok, tel. 05/73-10-452, e-pošta: andreja.
stok@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen
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Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008, 20/2009) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– parc. št. 392/18, vpisana v vl. št. 3257,
k.o. Trbovlje,
– parc. št. 408/8, 408/2, 408/10, vse vpisane v vl. št. 266, k.o. Trbovlje,
– parc. št. 408/7, vpisana v vl. št. 354,
k.o. Trbovlje,
– parc. št. 410/7, vpisana v vl. št. 3252,
k.o. Trbovlje,
– in del parc. št. 1830/3, vpisane v
vl. št. 1040, k.o. Trbovlje, v izmeri 137 m2.
Skupna površina zemljišč, ki se prodajajo znaša 1061,00 m2.
Izklicna cena za navedene nepremičnine
znaša 116.850,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 14. 8.
2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od
8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do srede, 9. 9. 2009 do 8. ure. Upoštevane

bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup zemljišča Sallaumines.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka.
8. 9. 2009 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun
pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za
javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča
Sallaumines.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni
dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko,
matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe), potrdilo o plačani varščini,
pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti v skladu z zakonsko določenimi roki, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika.
Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je
celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
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9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v
sredo, 9. 9. 2009 ob 9. uri v občinski upravni
zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno
ter soglašal z naslednjim pogojem:
– da bo na kupljenem zemljišču zgradil
garažno hišo, skladno z določili Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja M 10/1
– del – zaključek Ulice Sallaumines (Uradni
vestnik Zasavja, št. 12/1991, 20/2009) ter,
da bo za objekt pridobil uporabno dovoljenje
najkasneje do konca leta 2012.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo, tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
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Javne dražbe
Št. 108/2009
Ob-5638/09
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), na podlagi
sprejetih Posamičnih programov prodaje, ter
na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS– UPB
2 in 76/08), objavlja
javno dražbo
za prodajo stanovanj v Moravčah
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
Opis predmeta prodaje:
1. Enosobno stanovanje, na naslovu Vegova ulica 1, Moravče, št. stan. 12, v II.
nadstropju, prazno, v izmeri 31,66 m2, s
pripadajočo shrambo 0,62 m2, parc. št. 6/3,
8/3, 9/4 in 9/5, vse k.o. Moravče. Etažna
lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v
zemljiško knjigo. Stanovanje je prazno in je
v lasti Občine Moravče.
a) Izklicna cena: 36.718,00 EUR.
2. Enosobno stanovanje, na naslovu Vegova ulica 1, Moravče, št. stan. 10, v II.
nadstropju, prazno, v izmeri 22,73 m2, s
pripadajočo shrambo 1,51 m2, parc. št. 6/3,
8/3, 9/4 in 9/5, vse k.o. Moravče. Etažna
lastnina ni urejena, stanovanje ni vpisano v
zemljiško knjigo. Stanovanje je prazno in je
v lasti Občine Moravče.
a) Izklicna cena: 28.021,00 EUR.
3. Enosobno stanovanje, na naslovu
Trg svobode 4, Moravče, št. stan. 11, v II.
nadstropju, zasedeno, v izmeri 39,42 m2,
s pripadajočo kletno shrambo 13,20 m2,
parc. št. 27, k.o. Moravče. Etažna lastnina ni
urejena, stanovanje ni vpisano v zemljiško
knjigo. Stanovanje je zasedeno z najemniki
in je v lasti Občine Moravče.
a) Izklicna cena: 27.453,00 EUR.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Informacije in ogled nepremičnin: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani
ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh Občine Moravče
[http://www.moravce.si]. Dokumentacija je
brezplačna. Ogled stanovanj je možen po
predhodnem dogovoru. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo
dosegljivi na tel. 72-31-044, v času uradnih
ur, kontaktna oseba: Barbara Baša.
Kriteriji dvigovanja izklicne cene: višanje bo mogoče v zneskih po najmanj
1.000 EUR.
Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
Način in rok plačila: kupnina mora biti
nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Občine Moravče, št. 01277-0100001755. Plačilo kupnine
v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Moravče bo kupcu za
poravnane pogodbene obveznosti izstavila
račun.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 10% izklicne cene. Kav-

cija mora biti vplačana na transakcijski račun
Občine Moravče, št. 01277-0100001755 s
pripisom »za dražbo, stanovanje št. --« do
ponedeljka, 31. 8. 2009 do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom
brezobrestno vrnjena najkasneje 5 dni po
izvedeni dražbi. Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu
kupnine.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo,
2. 9. 2009 ob 17. uri v sejni sobi Občine
Moravče, na naslovu Vegova 7, 1251 Moravče.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo
prispeti na Občino Moravče, Trg svobode
4, 1251 Moravče, s pripisom »za dražbo
– št. stanovanja --« najkasneje do 31. 8.
2009 do 12. ure. Poleg prijave mora posamezni dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji predložiti dokazilo
o plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno
pogodbo.
Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške notarskih overitev plača
kupec.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Moravče
Št. 478-216/2009
Ob-5676/09
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) objav
lja
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. Nepremičnine v k.o. Ragovo (1482)
Predmet prodaje so:
– 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. 243/159, 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.
2.2. 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.
2.3. 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.
Nepremičnina je obremenjena s komunalnim vodom: elektro omrežje.
2.4. 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 gra-
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dnji 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.
2.5. Nepremičnina v k.o. Bršljin (1455)
Predmet prodaje je:
– parc. št. 421/5, gozd, v izmeri 7837 m2,
ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena znaša
770.000,00 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 ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02). Zemljišče je gradbena parcela, ki je namenjena gradnji obrtno
proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine
ipd.
2.6. Nepremičnini v k.o. Bršljin (1455) in
nepremičnina v k.o. Gorenja Straža (1447)
Predmet prodaje so:
– parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242 m2,
ZKV 564, k.o. Bršljin,
– parc. št. 1024/6, pot, v izmeri 363 m2,
ZKV 107, k.o. Bršljin,
– parc. št. 420/5, gozd, v izmeri 2063 m2,
ZKV 564, k.o. Bršljin,
– parc. št. 2095/13, gozd, v izmeri 81 m2,
ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin
parc. št. 421/7, 1024/6 in 420/5, vse k.o. Bršljin ter 2095/13, k.o. Gorenja Straža, znaša
470.000,00 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, ki je namenjena gradnji
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.7. Nepremičnini v k.o. Bršljin (1455)
Predmet prodaje sta:
– parc. št. 1129/2, pot, v izmeri 380 m2,
ZKV 1453, k.o. Bršljin,
– parc. št. 1121/8, pot, v izmeri 16 m2,
ZKV 1453, k.o. Bršljin
Navedeni nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin
parc. št. 1129/2 in 1121/8, obe k.o. Bršljin
znaša 41.800,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje pripadajočega davka.

Navedeni nepremičnini se nahajata v
območju stavbnih zemljišč in se urejata z
Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu
poslovno – storitvena cona Mačkovec – 1
(Uradni list RS, št. 107/06). Zemljišči sta del
gradbene parcele za namen gradnje dela
objektov in drugih ureditev v ureditvenem
območju (cona I.A jug, z nestanovanjskimi
objekti).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem
se izvede naslednji dan po javni dražbi.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s
prodajalcem skleniti prodajno pogodbo.
Kolikor prodajna pogodba v navedenem
roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se
bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano
varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v
pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 31. 8. 2009, in sicer:
6.1. za nepremičnine v k.o. Ragovo
– za parc. št. 243/149 ob 8. uri,
– za parc. št. 243/150 ob 8.15,
– za parc. št. 243/154 ob 8.30,
– za parc. št. 243/159 ob 8.45.
6.2. za nepremičnino v k.o. Smolenja
vas,
– za parc. št. 2034/1 ob 9. uri;
6.3. za nepremičnino v k.o. Šmihel pri
Novem mestu
– za parc. št. 985/4 ob 9.15;
6.4. za nepremičnine v k.o. Gorenja Straža
– za parc. št. 2095/12, 2095/18, 2094/11
in 2094/12 ob 9.30,
– za parc.št. 2095/17 ob 9.45,
– za parc.št. 2095/19 ob 10. uri;

Št.

65 / 14. 8. 2009 /

Stran

2141

6.5. za nepremičnino v k.o. Bršljin (1455)
– parc. št. 421/5 ob 10.15;
6.6. za nepremičnine v k.o. Bršljin (1455)
in nepremičnino v k.o. Gorenja Straža
(1447)
– parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, 2095/13
ob 10.30;
6.7. za nepremičnini v k.o. Bršljin (1455)
– parc. št. 1129/2 in 1121/8, ob 10.45.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke te
objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati
na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če
se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži
pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži
priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila
varščine, davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko
številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki
je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto št. 01285-0100015234, s sklici:
– 00478-106-2008 za nepremičnino
parc. št. 1580, k.o. Novo mesto, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Novo
mesto;
– 00478-117-2008 za nepremičnine
parc. št. 243/149, 243/150, 243/154, 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;
– 00478-164-2009 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 vse k.o. Gorenja Straža,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Gorenja Straža;
– 00478-137-2009 za nepremičnino
parc. št. 421/5 k.o. Bršljin, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bršljin;
– 00478-137-2009 za nepremičnine
parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5 vse k.o. Bršljin
in parc. št. 2095/13 k.o. Gorenja Straža, z
navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Podbreznik.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
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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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje javne dražbe pri razpolaganju s
stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
http://www.novomesto.si. in http://www.javnadrazba.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 0156/2009
Ob-5662/09
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in spremembe
65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02 in 103/07) ter skladno s
prvim odstavkom 40. člena čistopisa Statuta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (št. 2/2009 z
dne 18. 5. 2009), Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta
vodja predstavništva slovenskega
gospodarstva v Italiji (m/ž) – področni
sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za
pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini,
Oddelku za predstavništva slovenskega
gospodarstva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska
izobrazba družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja v
RS in državi, v kateri deluje predstavništvo;
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
in Ministrstvu za gospodarstvo;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;

– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnjo zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na predstavništvu
slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu
Milano, Italija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva v
Italiji – področni sekretar« na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska

oblika, poslana na elektronski naslov japti@
japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Dokl na tel. 01/53-09-836.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 0156/2009
Ob-5663/09
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in spremembe
65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02 in 103/07) ter skladno s
prvim odstavkom 40. člena čistopisa Statuta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (št. 2/2009 z
dne 18. 5. 2009), Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta
vodja predstavništva slovenskega
gospodarstva v Turčiji (m/ž) – področni
sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za
pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini,
Oddelku za predstavništva slovenskega
gospodarstva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska
izobrazba družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja
v RS in državi, v kateri deluje predstavništvo;
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
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– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter
doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
in Ministrstvu za gospodarstvo;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnjo zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na predstavništvu
slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu
Istanbul, Turčija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Turčiji – področni sekretar« na naslov:
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15
dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov japti@japti.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Dokl na tel. 01/53-09-836.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 0156/2009
Ob-5664/09
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in spremembe
65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02 in 103/07) ter skladno s
prvim odstavkom 40. člena čistopisa Statuta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (št. 2/2009 z
dne 18. 5. 2009), Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta
vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Nemčiji (m/ž) – področni
sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za
pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini,
Oddelku za predstavništva slovenskega
gospodarstva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska
izobrazba družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja v
RS in državi, v kateri deluje predstavništvo;
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;

– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter
doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
in Ministrstvu za gospodarstvo;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnjo zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal na predstavništvu slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu Düsseldorf, Nemčija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Nemčiji – področni sekretar« na naslov:
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov japti@
japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Dokl na tel. 01/53-09-836.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 0156/2009
Ob-5665/09
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
(Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in spremembe
65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02 in 103/07) ter skladno s
prvim odstavkom 40. člena čistopisa Statuta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (št. 2/2009 z
dne 18. 5. 2009), Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta
vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Romuniji (m/ž) – področni
sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za
pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini,
Oddelku za predstavništva slovenskega
gospodarstva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska
izobrazba družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo;
– dobro poznavanje poslovnega okolja v
RS in državi, v kateri deluje predstavništvo;
– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri
mednarodnem poslovanju;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– organiziranje dela in izvajanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
in Ministrstvu za gospodarstvo;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– oblikovanje promocijskih gradiv;
– priprava baz podatkov glede na področje dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnjo zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
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formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal na predstavništvu slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu Bukarešta, Romunija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva
v Romuniji – področni sekretar« na naslov:
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov japti@
japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Dokl na tel. 01/53-09-836.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-5669/09
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob
dolenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto po 23. členu Zakona
o delovnih razmerjih:
– delovno mesto laboranta (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. Prošnje
z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom
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-5674/09
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 Erike Braniselj iz Ljubljane razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Eriki Braniselj iz
Ljubljane.
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 pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 007-39/2009/28
Ob-5672/09
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. Ljubomira Cimermana, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje
gradbeništva – gradbeništva splošno, z
dnem 31. 7. 2009,
2. Matjaža Zupančiča, sodnega izvedenca in sodnega cenilca, imenovanega za
strokovno področje gradbeništva – gradbeništva splošno, nizke gradnje, z dnem 31. 7.
2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5632/09
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena
Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o
merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica,
objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Mag. Vid Leskovec, LL. M. z dnem 1. 7.
2009.
Pisarna: Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Andrej Kirm, z dnem 8. 7. 2009.
Pisarna: Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Uroš Keber, z dnem 8. 7. 2009.
Pisarna: Beethovnova ulica 12, 1000 Ljubljana (zaposlen v Odvetniški družbi Toš in
partnerji o.p., d.n.o.).
Sabina Baloh, z dnem 1. 7. 2009.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Špelca Sever Mlinarič, z dnem 8. 7.
2009.
Pisarna: Gorenjska cesta 1, 4240 Radovljica (zaposlena pri odvetniku Mitji Severju).
Jana Pšeničnik, z dnem 8. 7. 2009.
Pisarna: Liptovska 6/a, 3210 Slovenske
Konjice (zaposlena pri odvetniku Velimirju
Cugmasu).
Bojan Pečnik, z dnem 7. 7. 2009.
Pisarna: Ferrarska ulica 14, 6000 Koper.
Roman Sevšek, z dnem 7. 7. 2009.
Pisarna: Ferrarska ulica 14, 6000 Koper.
II. Preselitve
Maša Potkonjak Korošec, odvetnica iz
Ljubljane, z dnem 15. 7. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Komenskega 11, 1000 Ljubljana, tel.
01/431-91-11, faks 01/433-86-45.
Martina Šket, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 13. 7. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trdinova 7,
1000 Ljubljana, GSM: 040/654-064.

Irena Hartman, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 13. 7. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trdinova 7,
1000 Ljubljana, GSM: 040/451-828.
Eva Pergarec, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 15. 7. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenska
cesta 27, 1000 Ljubljana, tel. 01/200-76-80,
faks 01/200-76-85.
Polona Križaj Krajnik, odvetnica iz Škofje
Loke, z dnem 8. 7. 2009 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Poslovna cona A 12, Šenčur, 4208 Šenčur, tel.
04/515-79-08, faks 04/515-79-09.
III. Družbe
Z dnem 31. 7. 2009 odvetnica Nataša
Tratar izstopi iz družbe Škerlj-Tratar in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o. in jo bomo
s tem dnem prenehali voditi kot odvetnico
– družbenico.
Odvetnica Nataša Tratar z dnem 1. 8.
2009 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Prešernov
trg 8, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-52-30,
07/393-52-31, faks 07/393-52-40.
Odvetniška družba Kukar in partnerji o.p.,
d.n.o., Ljubljana je spremenjena in se glasi:
Odvetniška družba Kukar in partnerji o.p.,
d.o.o., Župančičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
IV. Spremembe priimka
Z dnem 6. 6. 2009 odvetnica Barbara
Knez iz Ljubljane spremeni priimek v: Barbara Knez Kostrevc.
Z dnem 26. 4. 2008 odvetnica Simona
Štrajhar iz Ljubljane spremeni priimek v: Simona Komatar.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 00702-6/2009/13
Ob-5633/09
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06,
45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV) in v skladu z določilom drugega odstavka 13. člena Navodila o pripravljanju
in izdajanju tehničnih specifikacij za javne
ceste (Uradni list RS, št. 69/98), objavlja
seznam izdanih tehničnih specifikacij za javne ceste.
Izdane TSC:
– TSC 06.520: 2009 Projektiranje. Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij;
– TSC 06.530: 2009 Projektiranje. Dimenzioniranje novih cementnobetonskih
voziščnih konstrukcij;
– TSC 06.541: 2009 Projektiranje. Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih
voziščnih konstrukcij;
– TSC 06.300/410: 2009 Smernice in
tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti.
TSC je pripravil Tehnični odbor za področje voziščnih konstrukcij TO-06. Soglasje
ministra, pristojnega za promet, je bilo dano
24. 7. 2009, št. 011-3/2007/15-0032074.
TSC so dosegljive na spletnem naslovu
www.dc.gov.si/si/ceste.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-5639/09
Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta
2, 4260 Bled, ki jo zastopa direktor, Mirko

Ulčar, na podlagi sklepa direktorja z dne
5. 8. 2009 in na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem dela nepremičnine
1. Predmet najema: v najem se oddajajo
poslovni prostori v Športni dvorani Bled, in
sicer pod vzhodno tribuno, v skupni izmeri
451,30 m2. Prostori so namenjeni večnamenski rabi, predvsem športni in rekreativni, trgovinski, gostinski, proizvodni ali drugi
primerni dejavnosti. Lastnik prostorov je Občina Bled, upravljavec pa družba Infrastruktura Bled d.o.o..
Za poslovni prostor se lahko sklene najemna pogodba za dobo 10 let ali manj.
2. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
a) Najem nepremičnin se bo opravil z
javnim zbiranjem pisnih ponudb.
b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
športne, gostinske, trgovinske, proizvodne
ali druge dejavnosti in imajo sedež znotraj
Evropske unije. Ponudba mora obsegati poleg ponujene najemnine in plačilnih pogojev,
tudi program izvajanja dejavnosti v najetih
prostorih.
c) Poslovni prostori se oddajajo po načelu »videno-najeto«. Najemodajalec ne
daje nobenih poroštev glede kakovosti ali za
stvarne oziroma pravne napake.
d) Poleg najemnine bo moral najemnik
plačati upravljavcu še stroške odvoza smeti, stroške upravljanja zgradbe, nadomestilo
uporabe mestnega zemljišča, stroške tekočega vzdrževanja zgradbe, stroške porabe
hladne in tople vode, ogrevanja, elektrike
in druge obratovalne stroške najete nepremičnine.
e) Vse stroške eventualnega preurejanja
prostora za potrebe delovanja, spremembe namembnosti in uporabnega dovoljenja,
nosi najemnik. Stroški investicij v prostor
ne bremenijo upravljavca in se ne morejo
poračunati z najemnino.
f) Sklep o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika bo izdan v treh dneh po odpiranju
pisnih ponudb.
g) Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v 15 delovnih dneh po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene najemne pogodbe v prej navedenem roku, se smatra, da je odstopil od
sklenitve pravnega posla.
h) Najemnik z Občino Bled sam ureja
problem parkiranja za svoje stranke.
i) Infrastruktura Bled d.o.o. si pridržuje
pravico, da z nobenim od ponudnikov ne
sklene najemne pogodbe za poslovne prostore in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe.
j) Podpisana pisna ponudba s prilogami
mora prispet v zaprti ali pravilno označeni kuverti do vključno 25. 8. 2009 do 10.
ure, na naslov Infrastruktura Bled d.o.o.,
Rečiška cesta 2, 4260 Bled; na kuverti naj
bo označba »Ne odpiraj! Ponudba za na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jem poslovnih prostorov v Športni dvorani
Bled«. Odpiranje zbranih ponudb bo 25. 8.
2009 z začetkom ob 12. uri na sedežu Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2,
4260 Bled.
k) Upoštevane bodo le pravočasno prispele in popolne pisne ponudbe.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: edini kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene najemnine. V
primeru dveh ali več ponudb z enako najvišjo ponujeno najemnino, bo ponudnik izbran
z žrebom. Žreb opravi komisija.
4. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko,

I.

b) priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev; pooblastilo za zastopanje pravne
osebe, potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa,
c) ponujeno najemnino v EUR,
d) plačilne pogoje,
e) podpisano izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje javnega zbiranja pisnih
ponudb,
f) podpisano izjavo, da ponudnik nima
neporavnanih obveznosti do Infrastrukture
Bled d.o.o. in Občine Bled d.o.o.
5. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi z najemom poslovnega
prostora in ogledom prostorov zainteresirani
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ponudniki dobijo na Infrastrukturi Bled d.o.o.
pri Bojanu Žerovcu na tel. 04/578-05-34,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Ob-5652/09
Skupna pokojninska družba d.d., Ljub
ljana, Trg republike 3, Ljubljana na podlagi
171. člena Zakona o zavarovalništvu in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002 objavlja
povzetek revidiranega letnega poročila
za poslovno leto, ki se je zaključilo
31. 12. 2008,
s posebnim revizorjevim mnenjem za potrebe obveščanja javnosti.

BILANCA STANJA v EUR

31. 12. 2008

Popravljeno
31. 12. 2007

SREDSTVA

238.812.883

215.704.178

A.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

B.

Opredmetena osnovna sredstva

54.094

65.929

156.969

233.602

C.

Nekratkoročna sredstva namenjena za prodajo

0

0

D.

Odložene terjatve za davek

0

0

E.

Naložbene nepremičnine

0

0

F.

Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah

0

420.524

G.

Finančne naložbe:

10.506.578

10.506.320

– v posesti do zapadlosti

4.420.434

3.419.981

– razpoložljive za prodajo

6.086.144

7.086.339

0

0

227.287.598

203.724.808

– vrednotene po pošteni vrednosti
H.

Sredstva iz finančnih pogodb

I.

Znesek ZTR prenesen pozavarovateljem

0

0

J.

Zaloge

0

0

K.

Terjatve

789.713

746.346

1.

– iz neposrednih zavarovalnih poslov

246

246

2.

– iz sozavarovanja in pozavarovanja

0

0

3.

– druge

789.467

746.100

L.

Druga sredstva

0

0

M.

Terjatve za davek

0

0

N.

Denar in denarni ustrezniki

17.931

6.649

238.812.883

215.704.178

11.173.458

11.586.908

6.750.764

6.750.764

OBVEZNOSTI
A.

Kapital

1.

Vpoklicani kapital

2.

Kapitalske rezerve

590.920

590.920

3.

Rezerve iz dobička

563.987

391.647

4.

Presežek iz prevrednotenja

527.515

2.664.365

5.

Preneseni čisti poslovni izid

1.189.212

82.420

6.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.551.060

1.106.792

B.

Podrejene obveznosti

0

0

C.

Zavarovalno-tehnične rezervacije

0

0
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31. 12. 2008

Popravljeno
31. 12. 2007

123.585

110.342

Obveznosti vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo

0

0

F.

Odložene obveznosti za davek

0

0

G.

Finančne obveznosti

227.287.598

203.724.808

1.

Obveznosti iz finančnih pogodb

227.287.598

203.724.808

2.

Druge finančne obveznosti

0

0

H.

Druge obveznosti

228.242

282.120

1.

– iz neposrednih zavarovalnih poslov

0

0

2.

– iz sozavarovanja in pozavarovanja

0

0

3.

– ostale

228.242

282.121

I.

Obveznosti za davek

0

0

30.461

0

23.465.816

24.328.527

2008

Popravljeno 2007

0

0

I.

BILANCA STANJA v EUR

D.

Druge rezervacije

E.

ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI
Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo
II.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v EUR

i.

ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ

ii.

PRIHODKI OD NALOŽB V POVEZANE DRUŽBE

1.425.495

1.235.379

iii.

PRIHODKI OD NALOŽB

7.750.720

18.174.982

iv.

DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI, od tega

3.691.305

3.248.228

– prihodki od provizij

3.691.305

3.248.228

14.904

26.603

v.

DRUGI PRIHODKI

vi.

ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

0

0

vii.

SPREMEMBA DRUGIH ZTR

0

0

viii.

SPREMEMBE OBVEZNOSTI IZ FINANČNIH POGODB

5.126.454

-12.489.856

ix.

ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE

0

0

x.

OBRATOVALNI STROŠKI, od tega

2.387.142

2.312.408

15.675

28.753

520.696

2.975

13.346.086

6.635.670

0

0

31.554

14.513

– stroški pridobivanja zavarovanj
xi.

ODHODKI OD NALOŽB V POVEZANE DRUŽBE

xii.

ODHODKI NALOŽB

xiii.

DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI

xiv.

DRUGI ODHODKI

xv.

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

1.723.400

1.229.769

xvi.

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0

0

xvii.

ODLOŽENI DAVEK

0

0

xviii.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

1.723.400

1.229.769

III.

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA v EUR

2008

2007

A.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

1.723.400

1.229.769

B.

Preneseni dobiček

1.189.212

82.420

C.

Zmanjšanje kapitalskih rezerv

0

0

D.

Zmanjšanje rezerv iz dobička

0

0

E.

Povečanje rezerv iz dobička

172.340

122.977

F.

Bilančni dobiček

2.740.272

1.189.212

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V skladu z določili pokojninskih načrtov
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
znaša za poslovno leto 2008:
1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih
PN-SK-01 in PN-SK-02):
– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki
jo je družba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in PN-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca
v donosu kritnega sklada 2,18%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane
zavarovancem, po pokojninskih načrtih PNSK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek
matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 2,14%.
2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem
načrtu PN-SK-03):
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je družba kot izvajalec pokojninskega
načrta PN-SK-03, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu
kritnega sklada 2,18%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskem načrtu
PN-SK-03, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena
izplačila, 0%.
Aljoša Uršič
predsednik uprave
Peter Krassnig
član uprave
Revizorjevo poročilo
o povzetkih računovodskih izkazov
Uporabnikom povzetkov računovodskih
izkazov družbe Skupna pokojninska družba
d.d., Ljubljana.
V skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi stališči o revidiranju, ki jih je izdalo Mednarodno združenje
računovodskih strokovnjakov, smo revidirali
računovodske izkaze družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana za leto, ki
se je končalo 31. 12. 2008. Ti izkazi so
pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je
sprejela EU. Iz revidiranih računovodskih
izkazov družbe izhajajo povzetki računovodskih izkazov, ki vsebujejo bilanco stanja na
dan 31. 12. 2008, izkaz poslovnega izida ter
izkaz bilančnega dobička za tedaj končano
leto. V svojem poročilu z dne 30. 4. 2009
smo o računovodskih izkazih, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, izrazili pozitivno mnenje.
Po našem mnenju so priloženi povzetki
računovodskih izkazov v vseh pomembnih
pogledih skladni z računovodskimi izkazi iz
katerih izhajajo.
Zaradi boljšega razumevanja finančnega
stanja družbe na dan 31. 12. 2008, njenega
poslovnega in finančnega izida v letu 2008
ter področja naše revizije, je treba povzetke
računovodskih izkazov brati v povezavi z
računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo, in
z našim revizijskim poročilom o njih.
KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o.
Katarina Sitar Šuštar, univ. dipl. ekon.,
pooblaščena revizorka, partner
mag. Simona Korošec Lavrič, univ. dipl.
ekon., pooblaščena revizorka
Št. 478-90/2006
Ob-5631/09
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list

RS, št. 14/07 in 94/07) ter Posamični programov ravnanja štev. 478-36/2009-2513-X.
in 478-36/2009-2513-XI., objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 74713-23, faks 03/57-43-446, e-pošta: obcina.
sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
1.) Stanovanje št. 3, v izmeri 55,35 m²,
v etaži št. 2 in 1 večstanovanjskega objekta, na naslovu Cesta Miloša Zidanška 8/b,
Šentjur, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1482/4 k.o. Šentjur pri Celju, pod
oznako 3.E, za izhodiščno ceno: 59.700,00
EUR.
2.) Stanovanje št. 2, v izmeri 84,05 m², v
pritličju večstanovanjskega objekta, na naslovu Ponikva 33, Ponikva, vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št. 529/3 k.o. Ponikva, pod oznako 2.E, za izhodiščno ceno:
60.000,00 EUR.
Stanovanje pod točko 1 je obremenjeno
z najemnim razmerjem. V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski
račun Občine Šentjur – proračun št. 013200100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na
razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
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izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec
pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb, bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
7. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
8. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan
s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
14. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnine.
17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do
17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 31. 8. 2009 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2009 ob 13. uri v
sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 376-2/2009
Ob-5640/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Zakona
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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) razpisuje
javno ponudbo
Predmet javne ponudbe je oddaja v
najem in upravljanje smučišča Sviščaki (v
nadaljevanju: smučišče Sviščaki), kar obsega:
vlečnice z opremo in dokumentacijo:
vlečnico Sviščaki (št 1), vlečnico POMA
(št. 3), vlečnico UDNIK (št. 5), zemljišča
pod vlečnicami in funkcionalno zemljišče
potrebno za uporabo vlečnic, teptalni stroj
LEITNER PISTENRAUPE LH 420 komplet,
garažo za teptalni stroj, opremo in inventar
ter pripadajočo dokumentacijo.
Smučišče Sviščaki se oddaja v najem in
upravljanje za dobo največ 5 let.
Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe. Ponudnik mora izpolnjevati
predpise in pogoje za poslovno dejavnost,
za katero se oddaja v najem in upravljanje
smučišče Sviščaki.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija, razen priloge B, ki jo ponudniki lahko dobijo v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica (pritličje levo), je na razpolago na
spletni strani: http://www.ilirska-bistrica.si.
Upoštevane bodo popolne ponudbe na
predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili ter prilogami, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem
in upravljanje Smučišča Sviščaki« in bodo
prispele najkasneje do 28. 8. 2009 do 11.
ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na
zadnji (hrbtni) strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepopolnih in nepravočasnih ponudb
komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne
bo upoštevala vlog ponudnikov, ki imajo
v najemu poslovni prostor ali zemljišče
občine, vendar kršijo določila najemne
pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni predvidoma v roku
15 dni od zaključka javne ponudbe. Izbrani
ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh. Če pogodba ni sklenjena
v navedenem roku, se šteje, da je ponudnik
odstopil od pogodbe.
Občina si pridržuje pravico ustaviti postopek javne ponudbe. Občina si pridržuje tudi
pravico, da po pregledu ponudb ne sklene
pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled smučišča Sviščaki po predhodnem telefonskem
dogovoru, kontaktna oseba Marko Tomažič,
tel. 05/71-41-361.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-5641/09
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 74/98), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
in sklepi Mestnega sveta Mestne občine
Celje, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja stavbna
zemljišča:
a) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 608/92 – dvorišče, v
izmeri 907 m2, parc. št. 608/65 – travnik, v
izmeri 2.184 m2, obe vpisane v vl. št. 2276
k.o. Ostrožno, parc. št. 608/75 – zelenica, v
izmeri 1.145 m2, parc. št. 608/69 – zelenica,
v izmeri 1.438 m2, obe vpisane v vl. št. 1425
k.o. Ostrožno.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN za kompleks Aero (Uradni
list SRS, št. 22/77 – proj. št. 156/73 ZNG)
predvidena gradnja za proizvodne, servisne
in gospodarske dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 165
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 5.674 m2 936.210,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 133/1 – travnik, v izmeri 647 m2, vpisana v vl. št. 539 k.o. Teharje, parc. št. 133/25 – travnik, v izmeri
430 m2, vpisana v vl. št. 1208 k.o. Teharje,
parc. št. 134/10 – njiva, v izmeri 2304 m2,
parc. št. 134/11 – njiva, v izmeri 1422 m2,
parc. št. 134/12 – njiva, v izmeri 1342 m2,
parc. št. 134/13 – njiva, v izmeri 1405 m2,
parc. št. 134/14 – njiva, v izmeri 905 m2, vse
vpisane v vl. št. 1165 k.o. Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN za območje Plinarne (Uradni list RS, št. 18/91 – proj. št. 587/90 RC
Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 150
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 8.455 m2 1.268.250,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
c) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1319/7 – travnik, v
izmeri 634 m2, parc. št. 1321/15 – travnik,
v izmeri 324 m2, parc. št. 1321/13 – njiva,
v izmeri 13 m2, parc. št. 1322/3 – funkc.
objekt v izmeri 4 m2, zelenica, v izmeri
3.604 m2, parc. št. 1318/1 – travnik, v izmeri
2.143 m2, parc. št. 1324/1 – pot, v izmeri
1.697 m2, parc. št. 1320/2 – cesta, v izmeri
167 m2, parc. št. 1322/1 – travnik, v izmeri
8.785 m2, parc. št. 1332/1 – cesta, v izmeri
38 m2, zelenica, v izmeri 1.461 m2, vse vpisane v vl. št. 1614 k.o. Spodnja Hudinja,
parc. št. 1323 – igrišče, v izmeri 8.336 m2,
vpisana v vl. št. 1520 k.o. Spodnja Hudinja,
parc. št. 1328 – zelenica, v izmeri 924 m2,
vpisana v vl. št. 778 k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
so v skladu z ZN Dolgo polje I in ŠRC
Golovec (RC – planiranje, proj. št. 10/83,
Uradni list SRS, št. 14/86) predvideni odprti športno rekreacijski objekti in sejemski
program.
Izklicna cena zemljišča znaša 136,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 28.130 m2 3.825.680,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
d) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 877/8 – parkirišče, v izmeri 1462 m2 in parc. št. 877/10 – parkirišče

v izmeri 291 m2, obe vpisani v vl. št. 398 k.o.
Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Hudinja XII – XIII (Uradni
list SRS, št. 22/77- proj. št. 216/70 ZNG
ter Uradni list RS, št. 63/93) predvidena
stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 180,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.753 m2 315.540,00 EUR. V ceno ni
vštet davek na promet z nepremičninami
2%, ki ga plača kupec.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
e) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1201/5 – dvorišče, v
izmeri 642 m2 in gospodarsko poslopje, v
izmeri 53 m2, vpisano v vl. št. 778 k.o. Spodnja Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Dolgo polje (proj. št. 11/83;
RC Celje, TOZD Planiranje, Uradni list
SRS, št. 14/86) predvidena stanovanjska
gradnja in spremljajoče dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 130,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 695 m2 90.350,00 EUR. V ceno ni vštet
davek na promet z nepremičninami 2%, ki
ga plača kupec.
f) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 570/16 – njiva, v izmeri 778 m2, parc. št. 570/17 – njiva, v
izmeri 422 m2, obe vpisani v vl. št. 2148
k.o. Ostrožno, parc. št. 555/10 – travnik,
v izmeri 256 m2, parc. št. 571/6 – njiva,
v izmeri 37 m2, obe vpisani v vl. št. 537
k.o. Ostrožno, parc. št. 573/1 – njiva, v izmeri 7 m2, parc. št. 573/3 – njiva, v izmeri
368 m2, obe vpisani v vl. št. 563 k.o. Ostrožno, parc. št. 571/8 – njiva, v izmeri
616 m2, parc. št. 571/10 – njiva, v izmeri
27 m2, obe vpisani v vl. št. 600 k.o. Ostrožno, parc. št. 570/13 – travnik, v izmeri
407 m2, parc. št. 570/14 – travnik, v izmeri
41 m2, parc. št. 570/15 – travnik, v izmeri 262 m2, vse vpisane v vl. št. 1741 k.o.
Ostrožno, parc. št. 570/20 – njiva, v izmeri
1 m2, vpisana v vl. št. 1980 k.o. Ostrožno,
parc. št. 553/20 – travnik, v izmeri 403 m2,
vpisana v vl. št. 1987 k.o. Ostrožno.
Zemljišča se prodajajo kot celota,
na njih je v skladu z ZN Dolgo polje III.
(proj. št. 06/04; IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Uradni list RS, št. 12/05) predvidena gradnja dveh samostojnih večstanovanjskih objektov (vila-blok) in parkirišča
s 30 p.m.
Izklicna cena zemljišča znaša 150,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3.625 m2 543.750,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
g) Lokacija v k.o. Šmiklavž
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1383/6 – neplodno,
v izmeri 326 m2, vpisana v vl. št. 479 k.o.
Šmiklavž.
Zemljišče se prodaja kot celota, na
njem je v skladu s PUP za obmestni prostor MOC (elab. št. 322/98, ZPI, Uradni list
RS, št. 108/01) predvidena stanovanjska
gradnja in spremljajoče dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 63,75
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 326 m2 20.782,50 EUR. V ceno ni vštet
DDV po predpisani stopnji 20%.
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h) Lokacija v k.o. Trnovlje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 382/1 – njiva, v izmeri 2.146 m2, vpisano v vl. št. 1975 k.o.
Trnovlje.
Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug
(Uradni list SRS št. 23/86 – proj. št. 7/84
RC Planiranje) na katerem je predvidena
gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 102,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2.146 m2 218.892,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
i) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 994/3 – travnik, v izmeri
478 m2, vpisano v vl. št. 2597 k.o. Spodnja
Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Golovec (URBANA urbanizem projektiranje Kočar in Kočar d.o.o.,
proj. št. 431/02, Uradni list RS, št. 69/02)
predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 100,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 478 m2 47.800,00 EUR. V ceno ni vštet
DDV po predpisani stopnji 20%.
j) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 245/6 – pašnik, v izmeri
3853 m2, vpisana v vl. št. 312 k.o. Teharje.
Zemljišče leži v območju ZN Industrija jug
(Uradni list SRS št. 22/77 – proj. št. 216/70
ZNG) na katerem je predvidena gradnja za
proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti – z možnostjo gradnje po spremembi
prostorskega akta.
Izklicna cena zemljišča znaša 192
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3853 m2 739.776,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
k) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 608/102 – dvorišče,
v izmeri 462 m2, vpisano v vl. št. 1403 k.o.
Ostrožno.
Zemljišče leži v območju ZN Glazija
(Uradni list SRS št. 31/84 – proj. št. 33/82
– RC Planiranje).
Izklicna cena zemljišča znaša 150,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 462 m2 69.300,00 EUR. V ceno ni vštet
davek na promet z nepremičninami 2%, ki
ga plača kupec.
l) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 2407/4 – dvorišče, v
izmeri 230 m2, vpisano v vl. št. 1559 k.o.
Celje.
Zemljišče leži v območju ZN Starega
mestnega jedra Celje s spremembami in
dopolnitvami (Uradni list SRS št. 42/86 –
proj. št. 9/83 RC Planiranje).
Izklicna cena zemljišča znaša 113,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 230 m2 25.990,00 EUR. V ceno ni vštet
davek na promet z nepremičninami 2%, ki
ga plača kupec
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.

4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili in prilogami poslati v zaprti ovojnici najkasneje do 26. 8. 2009 do 10. ure
na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb-prodaja stavbnih
zemljišč« ali osebno predložiti v tajništvo
navedenega oddelka – II. nadstropje. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z
obveznim sklicem na št. 28 75108-72210027000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine.
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o
tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo
opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje (II. nadstropje) 27. 8. 2009,
ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
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stvarnega in finančnega premoženja MOC
in vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, tel. 03/42-65-641 in
03/42-65-604.
Mestna občina Celje
Št. 477-0001/2008
Ob-5671/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem št. 032-0-0007/2009, z dne 1. 7.
2009, Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje so nepremičnine:
parc. št. 374, 375, 376, 377, 378, 379,
407, 419, 420, 421, 424, 425, 430/2, 431/2,
433/2, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/2 in
442, pripisanih pri zk. vl. št. 244, vse k. o.
Kotlje, v skupni izmeri 16.940 m2, ki predstavljajo kompleks »Rimski vrelec«.
3. Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča, v izmeri 16.940 m2 in objekte,
v izmeri 1.168,97 m2, ki v naravi prestavljajo:
hotelski objekt, pomožne objekte, parkirišča
in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi vrtine
z izvirom in akumulacijo zdravilne mineralne
vode. Za vodne vire ima občina vodno pravico, ki je tudi predmet prodaje.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski
račun št. 01303-0100009987, z navedbo
»Varščina – javno zbiranje ponudb za kompleks Rimski vrelec«.
6. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo vplačane
varščine), potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navedbo
ponujene cene.
– Ponudnik ali skupina ponudnikov morajo ponudbo predložiti najkasneje do 4. 11.
2009, v zaprti ovojnici, na naslov Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin Rimski vrelec – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja. V primeru konzorcija (skupne ponudbe), skupina izvajalcev deluje kot ponudniki, ki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Ti ponudniki
morajo predložiti sklenjen akt o skupnem
nastopu, v katerem imenujejo poslovodečega v skupni ponudbi.
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– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
– Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji in
izpolnjevanju obveznih pogojev.
7. Obvezni pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati, so:
a) Izhodiščna vrednost nepremičnine, ki
je za prodajalca sprejemljiva, je 690.000
EUR.
b) Kupec se zaveže, da bo za zavarovanje dogovorjene vsebine pogodbenih
obveznosti – to so predvidena vlaganja in
zagotovitev prenočitvenih kapacitet, ki jih je
ponudil v ponudbi, izročil bančno garancijo
prvovrstne banke ali zavarovalnice v višini
800.000 EUR za obdobje 5 let ali pa zagotovil drugo primerljivo obliko zavarovanja
te obveznosti za njega oziroma njegovega
pravnega naslednika.
c) Kupec se zaveže, da bo ohranil pogoje za dostop in pitje mineralne vode. To
zajema tudi redne analize mineralne vode,
vzdrževanje vodnega vira in dnevno brezplačno zagotavljanje dostopa in polnjenje
omejenih količin za občane Občine Ravne
na Koroškem. Kupec se zaveže, da bo za
uresničitev tega pogoja z občino sklenil poseben sporazum, kjer bodo urejena razmerja za koriščenje vodnega vira.
d) Minimalni investicijski vložek je
400.000 EUR.
e) Najkasnejši rok za pričetek gradnje je
3 leta od podpisa pogodbe.
f) Najkasnejši rok za pričetek obratovanja je 5 leto od podpisa pogodbe.
g) Namembnost lokacije za namembnost
turizma in rekreacije za vsaj 10 let od začetka obratovanja.
h) Kupec mora predložiti poslovni načrt
ali izvleček le tega, ki bo vseboval minimalne vsebine, ki so ocenjevane v merilih tega
razpisa.
8. Merila: Izbor najugodnejše ponudbe
bo opravljen na osnovi meril za izbor. Pri
vseh kriterijih se bo najboljša ponudba ovrednotila z maksimalnim številom točk posameznega kriterija, najslabša pa z 0 točk.
Vse ostale vmesne vrednosti se računajo
na osnovi linearne interpolacije.
a) Višina kupnine: največ 25 točk.
b) Višina vloženega kapitala v adaptacijo
ali novogradnjo: največ 30 točk.
c) Pozitiven vpliv na razvoj turizma (skupaj največ 30 točk) se bo ocenjeval na osnovi poslovnega načrta, ki mora biti kot obvezna priloga priložen ponudbi in iz katerega
bo ocenjevano:
– število novo pridobljenih namestitvenih
kapacitet,
– število dnevnih obiskovalcev po investiciji,
– število novoustvarjenih delovnih mest,
– dvig kakovosti in raznovrstnost turistične ponudbe,
– skladnost z razvojnimi usmeritvami občine, vključenost v lokalno okolje,
– število namestitvenih kapacitet, namenjenih turizmu, v obdobju 5 let: največ 10
točk.
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Največje skupno število točk je 100. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval obvezne
pogoje in bo izbral največje število točk.
9. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Rok za plačilo kupnine je skladno s 37. členom Uredbe o
stvarnem premoženjem države, pokrajin in
občin 8 dni od sklenitve pogodbe. Možno
je obročno plačilo, pri čemer mora biti neplačan del zavarovan z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv.
10. Ponudba mora biti veljavna vsaj 120
dni. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do
konca postopka javnega zbiranja ponudb.
11. V primeru prejema več primerljivih
ponudb se med najugodnejšimi ponudniki
lahko izvedejo dodatna pogajanja.
12. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za predmet tega razpisa. Prodajalec lahko
prekine in razveljavi postopek prodaje do
podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega
ne morejo zahtevati odškodnine, dobijo pa
vrnjeno varščino.
13. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno–kupljeno,
– po formalnem pregledu ponudb ocenjevane in obravnavane ter upoštevane
samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje,
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 30 dni od javnega odpiranja ponudb,
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
14. Informacije o predmetu prodaje in
ostalo dokumentacijo (predstavitven katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo…) za namen oblikovanja ponudbe za
nakup, lahko interesenti pridobijo na spletni
strani www.ravne.si ali www.rimskivrelec.
si oziroma osebno v ponedeljek, torek in
četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15.
ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od
11. do 13. ure v tajništvu župana, na tel.
02/82-16-009. Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
obcina@ravne.si.
15. Prodajalec se pridržuje pravico, da
kadarkoli prekine postopek in ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov in jim ni
dolžan povrniti nobenih nastalih stroškov.
16. Odpiranje ponudb, ki bo zaprto za
javnost, bo dne 4. 11. 2009 ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-5675/09
Občina Izola na podlagi 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter v skladu s posamičnim programom razpolaganja št. 351-15/2009
z dne 12. 6. 2009, objavlja
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, z.k.
vl. št. 2744, k.o Izola, v izmeri 429,06 m2,
– zemljišče s parcelno št. 272/3, z.k.
vl. št. 211, k.o Izola, v izmeri 4,49 m2,
– zemljišče s parcelno št. 273/2, z.k.
vl. št. 198, k.o Izola, v izmeri 0,03 m2,
– zemljišče s parcelno št. 287, z.k.
vl. št. 690, k.o Izola, v izmeri 365,15 m2,
– zemljišče s parcelno št. 288/1, z.k.
vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 176,82 m2,
– zemljišče s parcelno št. 289, z.k.
vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 234,14 m2,
– zemljišče s parcelno št. 290/1, z.k.
vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 44,92 m2,
– zemljišče s parcelno št. 291, z.k.
vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 280,89 m2,
– zemljišče s parcelno št. 292, z.k.
vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 306,75 m2,
– zemljišče s parcelno št. 295/1, z.k.
vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 106,07 m2,
– zemljišče s parcelno št. 295/2, z.k.
vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 2,26 m2,
– zemljišče s parcelno št. 296, z.k.
vl. št. 123, k.o Izola, v izmeri 260,01 m2,
– zemljišče s parcelno št. 347, z.k.
vl. št. 2744, k.o Izola, v izmeri 113,71 m2,
– zemljišče s parcelno št. 348, z.k.
vl. št. 2027, k.o Izola, v izmeri 1167,3 m2,
– zemljišče s parcelno št. 349, z.k.
vl. št. 2745, k.o Izola, v izmeri 203,08 m2,
– zemljišče s parcelno št. 350, z.k.
vl. št. 2027, k.o Izola, v izmeri 399,75 m2,
– zemljišče s parcelno št. 363/1, z.k.
vl. št. 191, k.o Izola, v izmeri 96,65 m2,
– zemljišče s parcelno št. 364/4, z.k.
vl. št. 123, 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 in preostale objekte
kot nestanovanjske stavbe (komunalni prispevek za bodočo komunalno opremo se
obračuna ločeno) in
– ocenjene vrednosti stavbne pravice za potrebe tega javnega razpisa,
in je na dan 8. 5. 2009 ocenjeno v višini
1.033.987,20 EUR,
kar predstavlja minimalni pogoj občine –
število ponujenih parkirnih mest je določeno
najmanj v višini ocenjene vrednosti parkirnih
mest, ki ustreza vrednosti vložka občine,
vendar v nobenem primeru ni to manj kot
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100 parkirnih mest (v nadaljevanju: nadomestilo). Po opravljeni dokončni parcelaciji
ter dokončni odmeri komunalnega prispevka
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 najmanj 100
parkirnih mest (oziroma sorazmerno spremenjeno število mest glede na ponudbo,
stanje po opravljeni dokončni parcelaciji ter
dokončni odmeri komunalnega prispevka), 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
Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 50 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 4. 9.
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 20.000,00 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.
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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.
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
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Evidence sindikatov
Št. 101-15/2009-2
Ob-4895/09
Pravila Sindikata družbenega podjetja Mariborski sejem, ki so hranjena v
Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-10-050/93-0800-11, z dne
18. 5. 1993 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri UE Maribor pod zaporedno
številko 50, z dne 17. 5. 1993, se zbrišejo iz evidence statutov sindikatov z dne
23. 6. 2009.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor, pod zaporedno številko
19/2009 z dne 23. 6. 2009.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5635/09
Direktor družbe JANTA trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Slomškova ulica 33, 1000 Ljubljana (matična št. 58238380, davčna št. 35188251),
na podlagi 629. člena in v povezavi s
586. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 3. 8. 2009 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva
ulica 9, 1000 Ljubljana, predložen Delitveni
načrt družbe JANTA trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o. z dne 3. 8. 2009,
v skladu s katerim se družba JANTA, d.o.o.
razdeli tako, da s hkratnim prenosom vseh
delov premoženja na dve novi kapitalski
družbi, z razdelitvijo preneha, ne da bi bila
opravljena njena likvidacija.
2. Družbenikoma družbe JANTA, d.o.o.
bodo na sedežu družbe Slomškova ulica
33, Ljubljana, en mesec od objave tega obvestila vsak delovni dan na vpogled listine,
določene v drugem odstavku 586. člena Zakona o gospodarskih družbah.
3. Družbenikoma se bo na njuno zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dal
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Vsakemu upniku se bo na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dal prepis Delitvenega načrta
družbe JANTA trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o. z dne 3. 8. 2009.
JANTA, d.o.o.
direktor Janez Bučar
Ob-5651/09
Direktor družbe RONA – proizvodno trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., Šuceva ulica 25,
4000 Kranj, z matično številko 5470811000,
vpisane v sodni register Okrožnega sodišča
v Kranju pod vl. št. 1/02157/00 (v nadaljevanju: RONA Kranj, d.o.o.), na podlagi
629. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja obvestilo:
1. Dne 11. 8. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova
ulica 2, 4000 Kranj, predložen Oddelitveni
načrt družbe RONA Kranj, d.o.o.
2. Na sedežu družbe RONA Kranj, d.o.o.,
Šuceva ulica 25, 4000 Kranj, bo od objave
tega obvestila en mesec, v času od 8. do
12. ure na vpogled Oddelitveni načrt družbe
RONA Kranj, d.o.o. ter Zaključno poročilo
družbe RONA Kranj, d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
RONA Kranj, d.o.o.
Štefan Žibert, direktor
Ob-5558/09
Poziv upnikom
Imex filtertehnika, proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o. – v likvidaciji, Grajski trg 2,
2327 Rače, je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Mariboru, Srg št. 2009/19045 z
dne 13. 7. 2009, v postopku redne likvidacije. Likvidacijska upraviteljica poziva upnike,
v skladu s 412. členom ZGD-1, da prijavijo
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave,

na naslov: Imex filtertehnika d.o.o.- v likvidaciji, Grajski trg 2, 2327 Rače.
Imex filtertehnika d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijska upraviteljica
Tanja Tomažin

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5677/09
Direktor družbe Monsadria, d.o.o., Pot za
Brdom 55, 1000 Ljubljana, v skladu z določili
520. člena ZGD-1 prvič objavlja sklep, ki ga
je edini družbenik Kranjska investicijska družba d.o.o., Zaloška cesta 1, 1000 Ljubljana
sprejel dne 28. 7. 2009 in sicer, da se osnovni
kapital družbe Monsadria, d.o.o., Pot za Brdom 55, 1000 Ljubljana, v višini 3.350.000,00
EUR, zmanjša za 3.250.000,00 EUR, tako da
osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša
100.000,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Direktor družbe Monsadria, d.o.o., Pot
za Brdom 55, 1000 Ljubljana, v skladu z
drugim odstavkom 520. člena ZGD-1 poziva
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali se strinjajo z navedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Monsadria, d.o.o.
Tomo Pust, direktor

Sklici skupščin
Ob-5661/09
Na podlagi določbe 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1), direktor družbe Garant, d.d. Polzela na podlagi 11. člena
Statuta družbe na zahtevo delničarja družbe
NIVO d.d., Lava 11, Celje, sklicuje
izredno skupščino
družbe Garant, d.d. Polzela,
ki bo 14. 9. 2009 ob 11. uri na sedežu
družbe.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
– izvolijo se organi skupščine,
– za sestavo zapisnika skupščine se
imenuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Poročilo uprave in nadzornega sveta.
2.1. O kapitalskih spremembah v družbi zadnjih petih letih in morebitni udeležbi
(neposredni ali posredni) članov uprave in
nadzornega sveta pri teh spremembah.
2.2. O načinu pridobivanja lastnih delnic, s predložitvijo sklepa skupščine, ki je
bil podlaga za pridobivanje, stanju, načinu
knjiženja in statusu lastnih delnic.
2.3. O morebitni udeležbi članov uprave
ali nadzornega sveta, njihovih ožjih družinskih članov in sploh oseb, ki imajo značaj

povezanih oseb v družbah, ki so kapitalsko
udeležene v družbi Garant d.d.
2.4. O poslovanju s povezanimi osebami.
2.5. O stanju hipotek, zastavi vrednostnih papirjev in drugih danih garancijah.
2.6. O stanju in vrednosti zalog z natančnim pojasnilom o tem, kako je prišlo do
tega, da zaloge predstavljajo 46,7% celotnega premoženja družbe.
2.7. O obremenjevanju lastnih delnic,
razlogih za te obremenitve in uporabi tako
pridobljenih sredstev.
2.8. O stanju terjatev družbe, strukture
terjatev po zapadlosti, načinih izterjevanja
neplačanih terjatev.
2.9. O starosti zalog družbe.
Vprašanja delničarjev upravi in predsedniku nadzornega sveta ter diskusija o predloženem poročilu in poslovanju družbe.
3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritev posameznih poslov družbe
po prvem odstavku 318. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
Na podlagi prvega odstavka 318. člena
Zakona o gospodarskih družbah se imenuje posebni revizor zaradi preveritve vodenja
posameznih poslov v obdobju petih let, šteto
od dneva, ko je bila podana zahteva za imenovanje, to je od 9. 7. 2009. Posebni revizor
mora pregledati sledeče posle in poslovne
dogodke:
– kapitalske spremembe v družbi v zadnjih petih letih;
– način pridobivanja lastnih delnic, stanje, način knjiženja in status lastnih delnic;
– udeležbo članov uprave ali nadzornega sveta, njihovih ožjih družinskih članov
in sploh oseb, ki imajo značaj povezanih
oseb v družbah, ki so kapitalsko udeležene
v družbi Garant, d.d.;
– poslovanje s povezanimi osebami, če
bi se na podlagi preveritve iz predhodne alineje ugotovilo, da takšne osebe obstajajo;
– stanje in vrednotenje zalog ter vpliv
morebitnega nepravilnega vrednotenja na
računovodske izkaze in posledice, ki iz tega
izhajajo;
– vpliv odpisa zalog zaradi starosti ali nekurantnosti zalog na računovodske izkaze in
posledice, ki iz tega izhajajo, specificirano
po vrstah, posebej za materiale, za gotove
proizvode in za trgovsko blago;
– vse posamezne posle, katerih vrednost
presega 50.000,00 EUR, pri čemer mora
posebno pozornost posvetiti morebitnemu
izčrpavanju družbe in fiktivnemu prelivanju
sredstev družbe na tretje osebe;
– obremenjevanje lastnih delnic;
– obremenjevanje premoženja družbe
(hipoteke, zastave vrednostnih papirjev in
druge dane garancije).
Za posebnega revizorja se imenuje revizorka Danica Železnikar iz revizijske hiše
Contura d.o.o. iz Ljubljane, Celovška 150.
Revizor bo pričel z izvajanjem posebne
revizije najkasneje v roku 15 dni po sprejetju
tega sklepa na skupščini.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 15. ure od dneva
objave dnevnega reda do dneva zasedanja
skupščine.
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Čas sklica
Skupščina je sklicana za 11. uro. Če tedaj
ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 12. uri
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju
zadnjega dne prijavnega roka. Zastopniki in
pooblaščenci morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno na sedežu družbe.
Garant, d.d. Polzela
direktor
mag. Dragan Manjulov
Ob-5666/09
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na podlagi tretjega odstavka 8. člena statuta družbe,
sklicuje
28. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v torek, 15. 9. 2009, ob 14. uri v poslovnih prostorih družbe Korona d.d., Cesta
v Mestni log 88A, I. nadstropje, v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika tega zasedanja skupščine se izvoli Boštjan Škorjak in za preštevalko
glasov Jasna Kamenarić. Skupščini prisostvuje povabljena notarka Erika Braniselj iz
Ljubljane, ki bo sestavila notarski zapisnik o
poteku te skupščine.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z
dne 15. 7. 2009 o preveritvi letnega poročila
družbe za leto 2008 ter z revizijskim poročilom za poslovno leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2008.
Predlog sklepa: čisti bilančni dobiček iz
poslovnega leta 2008 v skupnem znesku
212.832,38 EUR ostane nerazporejen.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
družbe Korona d.d. v poslovnem letu 2008
ter jima na podlagi 294. člena ZGD-1 podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z delom dosedanjega nadzornega sveta
in na predlog uprave družbe potrdi nadzorni
svet v nespremenjeni sestavi za dobo 1 leta.
6. Imenovanje pooblaščene revizorske
hiše za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe v letu 2009 se imenuje revizorska
hiša PLUS revizija d.o.o., Ljubljana.
7. Razno.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
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Gradivo za zasedanje skupščine lahko dobijo delničarji na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 12. do 14. ure po predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje skupščine
prijavijo v tajništvu pol ure pred začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge za
spremembo dnevnega reda sporočijo upravi
družbe pisno v roku 8 dni po objavi sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju
prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega osnovnega
kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob 15.
uri na istem kraju. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Korona inženiring, d.d.
dr. Boštjan Strmčnik,
direktor
Ob-5670/09
Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, določil 15. člena Statuta
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika
Skupščine Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujem
44. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 9. 2009, ob
15. uri, v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje,
konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja
in sprejem dnevnega reda.
1. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Ugotovitev, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev z aktivnostmi Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. v zvezi z izdano odločbo ATVP v
postopku nadzora nad upravljavcem Zaprtega
vzajemnega pokojninskega sklada za javne
uslužbence.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. se je seznanila z vloženo zahtevo
za ugotovitev ničnosti odredbe Agencije za trg
vrednostnih papirjev z dne 8. 12. 2008 v povezavi z odločbo Agencije za trg vrednostnih
papirjev z dne 9. 7. 2009 in s predlogom za
izdajo dopolnilne odredbe in določitvijo roka
za izvršitev v primeru, da agencija ne ugodi
zahtevku za ugotovitev ničnosti, ter z vložitvijo
ustavne pritožbe zoper odločbo s predlogom
za začasno zadržanje izvršitve.
3. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
člani skupščine Kapitalske družbe pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki
jih je s svojim sklepom imenovala vlada Republike Slovenije.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je
na vpogled na sedežu Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak delavnik
od dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.
Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno po
pošti.
Aleksander Svetelšek
predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.

Razširitve dnevnih redov
Ob-5653/09
Na podlagi prejetega zahtevka delničarja
Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119,
Ljubljana z dne 5. 8. 2009 uprava družbe Terme Olimia d.d. razširja dnevni red 14. redne
seje skupščine, sklicane dne 31. 7. 2009 v
Uradnem listu RS, št. 60/09 z novo točko 3.,
ki se glasi:
3. Sprejem sklepa o določitvi višine sejnin
članom nadzornega sveta in članom komisij
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
(1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto
zneskih:
– za predsednika nadzornega sveta
357,50 EUR,
–
za
člana
nadzornega
sveta
275,00 EUR.
(2) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu
nadzornega sveta sejnina v višini 80% redne
sejnine.
(3) Članom komisij nadzornega sveta za
udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 70% sejnine, ki je določena
za člane nadzornega sveta.
(4) V primeru, če zaradi predsednikove
odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali
sejo komisije nadzornega sveta namestnik
predsednika ali drug član, je ta upravičen
do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje
seje prejel predsednik.
(5) Članom nadzornega sveta in članom
komisij nadzornega sveta se izplačujejo
dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške
za gospodarske družbe. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost
stalnega oziroma začasnega prebivališča
člana nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel
vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene
nobene vožnje javnega prevoznega sredstva
več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
(6) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa
prenehajo veljati sklep številka 5, sprejet na
5. skupščini družbe dne 28. 6. 2001.
Dopolnjeno gradivo bo na voljo delničarjem od dneva objave te razširitve sklica
skupščine do dneva skupščine, vsak delovni
dan med 9. do 12. uro na sedežu družbe na
Zdraviliški cesti 24, v Podčetrtku.
Terme Olimia d.d.
direktor
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
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Zavarovanja terjatev
SV 244/09
Ob-5628/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke mag. Darinke
Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna
številka SV 244/09, DK 04/09 z dne 30. 7.
2009, je bila nepremičnina, trgovski prostor v pritličju, v izmeri 686,25 m2, v stavbi
na naslovu Miklošičeva 1 A, 1230 Domžale, zgrajeni na parceli številka 4022/4 k.o.
Domžale, last dolžnika – zastavitelja TUŠ
Nepremičnine d.o.o., do celote; zastavljena v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., s sedežem Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 26.500.000,00 EUR s pripadki, in z
zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 7.
2019.

SV 245/09
Ob-5629/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 245/09; DK 05/09 z dne 30. 7. 2009,
je bila nepremičnina, trgovski prostor v pritličju, v izmeri 686,25 m2, v stavbi na naslovu
Miklošičeva 1A, 1230 Domžale, zgrajeni na
parceli številka 4022/4 k.o. Domžale, last
zastavitelja TUŠ Nepremičnine d.o.o., do
celote, zastavljena v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Engrotuš d.d.,
v višini 10.000.000,00 EUR s pripadki, in z
zapadlostjo najkasneje do vključno 29. 7.
2010.

SV 246/09
Ob-5630/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 246/09, DK 06/09 z dne 30. 7. 2009,
je bila nepremičnina, trgovski prostor v pritličju, v izmeri 686,25 m2, v stavbi na naslovu
Miklošičeva 1A, 1230 Domžale, zgrajeni na
parceli številka 4022/4 k.o. Domžale, last
zastavitelja TUŠ Nepremičnine d.o.o., do
celote, zastavljena v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Engrotuš d.d.,
v višini 5.000.000,00 EUR s pripadki, in z
zapadlostjo najkasneje do vključno 29. 7.
2010.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 8593/2005
Os-2149/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Eme Andolšek, Šarhova 32, Ljubljana, ki
jo zastopa Nerat-Rupnik Jožefa, direktorica
JUS-KO, d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 50 v 10. nadstropju, na naslovu Šarhova ul. 32, Ljubljana, z
ident. št. 50.E, vpisano v podvl. št. 1470/50,
k.o. Brinje I, dne 9. 10. 2008, pod opr. št. Dn
8593/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12.
1967 in aneksa h kupoprodajni pogodbi,
sklenjena med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
– Bežigrad in kupcema Janezom in Marijo
Ploj, oba Šarhova 32, Ljubljana, za stanovanje št. 50 v 10. nadstropju, na naslovu
Šarhova ul. 32, Ljubljana, z ident. št. 50.E,
vpisano v podvl. št. 1470/50, k.o. Brinje I,
– kupne pogodbe z dne 17. 6. 1981,
sklenjene med prodajalkama Marijo Ploj in
Olgo Strnad, obe Šarhova 32, Ljubljana in
kupovalko Emo Andoljšek, Slamnikarska 27,
Mengeš, za stanovanje št. 50 v 10. nadstropju, na naslovu Šarhova ul. 32, Ljubljana, z
ident. št. 50.E, vpisano v podvl. št. 1470/50,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2009
Dn 26497/2005
Os-2520/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pustoslemšek Igorja, Clevelandska ulica 27,
Ljubljana, ki ga zastopa družba SPL d.d.,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 19 v 2.
nadstropju, na naslovu Clevelandska ulica
27, Ljubljana, z ident. št. 74.E, vpisano v
podvl. št. 357/75, k.o. Nove Jarše, dne 20.
11. 2008, pod opr. št. Dn 26497/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS12/2 123/80-B z dne 21. 4. 1981,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis« TOZD GE,
Celje in kupcem Gorkič Darkom ter Gorkič
(Bernik) Olgo, oba Medno 64, Šentvid, Ljubljana, za stanovanje št. 19 v 2. nadstropju,
na naslovu Clevelandska ulica 27, Ljubljana,
z ident. št. 74.E, vpisano v podvl. št. 357/75,
k.o. Nove Jarše.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2009
Dn 14757/2005
Os-2526/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Knafelj Derman Marjetke, Via Petornio 9, Trst,
Italija, ki jo zastopa družba JUS-Ko, d.o.o.,
Proletarska 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 13 v 2. nadstropju, na naslovu Slovenčeva 78, Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 1478/13, k.o. Brinje I, dne
29. 10. 2008, pod opr. št. Dn 14757/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. L-623/BS-SJ z dne 8. 5. 1968,
sklenjene med prodajalcem SGP Stavbenik
Koper in kupovalko Knafelj Jožico, Karlovška 15, Ljubljana, za stanovanje št. 13,v
2. nadstropju, na naslovu Slovenčeva 78,
Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 1478/13, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 33422/2004
Os-3099/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Železnik Boštjana, Tivolska cesta 40, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Kreator d.o.o., Litijska
38, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, na naslovu Slovenska cesta 9a v Ljubljani, z ident. št. dela stavbe
1721-210-20, s parc. št. 24/5 in 26/15, k.o.
Gradišče I, dne 4. 2. 2009, pod opr. št. Dn
33422/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. »FV« »D« – II/8
z dne 26. 3. 1973, sklenjene med prodajalcem GP Tehnika, Ljubljana in kupcema
Bauer Karlom in Dragom, oba Preradovičeva 52, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. dela stavbe 1721-210-20, s
parc. št. 24/5 in 26/15, k.o. Gradišče I,
– dodatka h kupni pogodbi št. »FV« »D«
– II/8 z dne 14. 8. 1973, sklenjenega med
prodajalcem GP Tehnika, Ljubljana in kupcema Bauer Karlom in Dragom, oba Preradovičeva 52, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. dela stavbe 1721-210-20, s
parc. št. 24/5 in 26/15, k.o. Gradišče I,

– II. dodatka h kupni pogodbi št. »FV«
»D« – II/8 z dne 26. 4. 1974, sklenjenega
med prodajalcem GP Tehnika, Ljubljana in
kupcema Bauer Karlom in Dragom, oba
Preradovičeva 52, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe
1721-210-20, s parc. št. 24/5 in 26/15, k.o.
Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 22426/2006
Os-3100/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marice Šelih, Celovška c. 185, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini, stanovanje in klet na Celovški cesti
185 v Ljubljani, z ident. št. 51.E in 52.E,
vpisani v podvl. št. 4561/27, k.o. Zgornja Šiška, dne 2. 3. 2009, pod opr. št. Dn
22426/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 75-5286 z dne 3. 11. 1975,
sklenjene med prodajalcem ZGP Giposs
Ljubljana in kupcema Vavpotič Romano in
Aleksandrom, oba Medvode 100, Medvode,
za nepremičnini, stanovanje in klet na Celovški cesti 185 v Ljubljani, z ident. št. 51.E
in 52.E, vpisani v podvl. št. 4561/27, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 6503/2005
Os-3101/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ane Pikolnik, Kajuhova ulica 36, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garažo št. 235 v 2. etaži C ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, v izmeri 10,97 m2, z ident. št. 235.E,
vpisano v podvl. št. 1638/49, k.o. Moste,
dne 27. 8. 2008, pod opr. št. Dn 6503/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 1. 1968, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad – Moste, ki ga zastopa direktor Jože
Črnugelj in kupcem Pečovnik Emilom, Zaloška 100, Ljubljana, za garažo št. 235 v
2. etaži C ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, v
izmeri 10,97 m2, z ident. št. 235.E, vpisano
v podvl. št. 1638/49, k.o. Moste.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 25571/2007
Os-3102/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Helene
Strašek, Mesarska cesta 14, Ljubljana, ki
jo zastopa odv. Blaž Mrva iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičninah, vpisanih v vl. št. 681/89 – stanovanje
z oznako 10C-2N-3 v 5. etaži Mesarska
14, z ident. št. 1727-1061-089, k.o. Poljansko predmestje, vl. št. 681/246 – prostor
z oznako 246 v 1. etaži Mesarska 14, z
ident. št. 1727-1061-246, k.o. Poljansko
predmestje in vl. št. 681/498 – parkirni prostor z oznako 980 v 1. etaži Mesarska 16,
z ident. št. 1727-1061-498, k.o. Poljansko
predmestje, vse v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Mesarska cesta 10, 12, 14 in 16, dne
9. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25571/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, odpravka notarskega
zapisa prodajne pogodbe št. 1525/05, št. SV
181/05 z dne 19. 1. 2005, ki je sestavljen za
zemljiško knjigo, sklenjen med Stanovanjskim skladom RS in Strašek Heleno.
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. 4. 2009
Dn 24908/2007
Os-3103/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Pleško Janeza in
Pleško Marije, oba Ziherlova ul. št. 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 6003/21 – stanovanjska raba z ident. št. 1722-4440-021, v
stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, stoječi na parc. št. 74/8, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 2. 3. 2009, pod opr. št. Dn
24908/2007, 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. 358/81-M.G. z dne 11. 12. 1981 in
dodatka k tej pogodbi št. 1/412-125/82-M.G.
K z dne 11. 12. 1981, sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana
Vič-Rudnik, ter Janezom in Marijo Pleško,
oba iz Ljubljane, Levstikova 1a, za 3-sobno
stanovanje št. 21 v III. nadstropju 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 9201/2008
Os-3104/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Radmile Mihelič, Iška 38, Ig, ki jo zastopa notar Jože
Sikošek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, travnik in gospodarsko poslopje, v izmeri 1178,00 m2 in 160,00
m2, parc. št. 804/3, vl. št. 542, k.o. Tomišelj,
2. 3. 2009, pod opr. št. Dn 9201/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 26. 11. 1999, sklenjene med Radmilo
Mihelič, Iška 38, Ig (kot prodajalko) ter Marjanom in Bernardko Ficko, oba Jakčeva 2,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
travnik in gospodarsko poslopje, v izmeri
1178,00 m2 in 160,00 m2, parc. št. 804/3,
vl. št. 542, k.o. Tomišelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 25309/2007
Os-3105/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Selan Ane Marije, Ziherlova ulica št. 41, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 6003/20 – stanovanjska raba
z ident. št. 1722-4440-020, 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 25309/2007,
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. 282/81-M.G. z dne 1. 10. 1981 in
dodatka št. 1/412-104/82-M.G. z dne 26. 11.
1982, sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik in
Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič
p.o., Ljubljana, ter Selan Ano iz Ljubljane,
Riharjeva 28, za 2-sobno stanovanje št. 20
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 9772/2006
Os-3106/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dedić
Čatibe, Agrokombinatska c. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 2 v kleti na Agrokombinatski
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cesti 4 v Ljubljani, z ident. št. 2.E, v podvl. št. 4623/2, k.o. Kašelj, dne 3. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 9772/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Dom, Ljubljana in
kupcem Vodeb Petrom, Ljubljana – Medvode, za nepremičnino, stanovanje št. 2 v
kleti na Agrokombinatski cest 4 v Ljubljani,
z ident. št. 2.E, v podvl. št. 4623/2, k.o.
Kašelj,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 11. 1993, sklenjene med prodajalcem Vodeb Petrom, Agrokombinatska
4, Ljubljana in kupovalko Tominšek Vanjo,
Sp. Gameljne 117, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 2 v kleti na Agrokombinatski cesti 4 v Ljubljani, z ident. št. 2.E, v
podvl. št. 4623/2, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2009
Dn 18356/2005
Os-3107/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjete Ferluga, Zvonarska 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. G1 v kleti, na naslovu Zvonarska 7,
Ljubljana, z ident. št. 180.E, vpisano v podvl. št. 144/93, k.o. Prule, dne 23. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 18356/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem DOM Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Ferluga Dušanom in Marjeto, Zvonarska 13,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 180.E, vpisano v podvl. št. 144/93, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 25955/2007
Os-3108/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marte Carl, Klopčičeva ul. 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Jernej Pavšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 4021/29 – stanovanje št. 29 v mansardi, s shrambo z isto številko v kleti-K1,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Dolenjska
cesta 46 – k.o. Karlovško predmestje, dne
17. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25955/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 21/DOL. z dne 3. 12. 1991, sklenje-
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ne med Lesnina veletrgovina p.o. Ljubljana,
MI moderni interieri p.o. Ljubljana, Lesnina
LGM p.o. Ljubljana, Lesnina inženiring p.o.
Ljubljana, Lesnina interna banka d.o.o. Ljubljana, Lesnina računalniški inženiring d.o.o.
Ljubljana, Lesnina storitve d.o.o. Ljubljana,
Lesnina interles p.o. Ljubljana, Lesnina,
Združena podjetja za trgovino, inženiring
in proizvodnjo n.sub.o. Ljubljana in Ščurk
Darinko, za stanovanje v stanovanjski hiši
Dolenjska c. 46, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 17. 8. 1992,
sklenjene med Darinko Ščurk, Sp. Rudnik
II/2, Ljubljana in Petrom Ščurk, Sp. Rudnik
II/2, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 9.
1992, sklenjene med Petrom Ščurk, Sp. Rudnik II/2, Ljubljana in Nadžip Ćeman, Tabor
9, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 25160/2007
Os-3109/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jaklič Franca,
Tabor 8, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Nataša Platovšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 2168 – parc. št. 3322, k.o. Tabor,
dne 9. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25160/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 8. 1974, sklenjene med
ing. Janezom Erženom, Tabor 7, Ljubljana,
kot prodajalcem in Francem Jakličem, Tabor
8, Ljubljana, za garažo št. 36, ki stoji pred
stanovanjskim blokom Ljubljana, Tabor 6, 7,
8, v k.o. Peter I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 9525/2006
Os-3110/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Paulin Maše, Ulica Jana Husa 48, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, triinpolsobno stanovanje št. 48
na 1. terasi, stopnišče 1 in kletni prostor,
na naslovu Poljanski nasip 31, Ljubljana,
z ident. št. 93.E in 94.E, vpisano v podvl. št. 582/48 ter za nepremičnino, garažo št. 213 v 2. kleti, na naslovu Poljanska
cesta 35, Ljubljana, z ident. št. 265.E, vpisano v podvl. št. 582/184, vse k.o. Poljansko
predmestje, dne 26. 1. 2009, pod opr. št. Dn
9525/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 133/74-02/5 z dne 17. 6.
1974, sklenjene med prodajalcem SGP Gro-
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suplje, Taborska cesta 13, Grosuplje in kupcem Paulin Alojzom, Ročevnica 59, Tržič,
troinpolsobno stanovanje št. 48 na 1. terasi,
stopnišče 1 in kletni prostor, na naslovu Poljanski nasip 31, Ljubljana, z ident. št. 93.E
in 94.E, vpisani v podvl. št. 582/48 ter za
nepremičnino, garažo št. 213 v 2. kleti, na
naslovu Poljanska cesta 35, Ljubljana, z
ident. št. 265.E, vpisano v podvl. št. 582/184,
vse v k.o. Poljansko predmestje,
– aneksa št. 719/76-02/66 z dne 17.
12. 1976, sklenjenega med prodajalcem
SGP Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje in kupcem Paulin Alojzom, Ročevnica
59, Tržič, triinpolsobno stanovanje št. 48
na 1. terasi, stopnišče 1 in kletni prostor,
na naslovu Poljanski nasip 31, Ljubljana,
z ident. št. 93.E in 94.E, vpisani v podvl. št. 582/48 ter za nepremičnino, garažo št. 213 v 2. kleti, na naslovu Poljanska
cesta 35, Ljubljana, z ident. št. 265.E, vpisano v podvl. št. 582/184, vse v 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 9. 4. 2009
Dn 22806/2006
Os-3111/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cerwek
Markusa Antona, Tbilisijka ulica 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, na naslovu Tbilisijska ulica 3, Ljubljana, z ident. št. 103.E,
vpisano v podvl. št. 4275/18, k.o. Vič, dne
30. 1. 2009, pod opr. št. Dn 22806/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 251-922/91-ZB z dne 14. 1.
1992, sklenjene med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in kupovalko Cerwek Licio,
Knezov Štradon 10, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 103.E, vpisano v
podvl. št. 4275/18, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 29877/2006
Os-3112/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kern Teje, Kajakaška cesta 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 3017/11 – stanovanje št. 11 v 1.
nadstropju, Gotska 2, s shrambo-kletjo z
isto številko v kleti, z ident. št. 1738-2360011, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Gotska ulica 2, k.o. Dravlje, dne 18. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 29877/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-

knjižne listine, kupne pogodbe št. 70-3247 z
dne 5. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana in Klun Francem, Ljubljana, Cilenškova 20, za nakup
garsonjere, št. 11 v I. nadstropju, na naslovu
Gotska ul. 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 25406/2006
Os-3113/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Svečak Ernesta,
Kvedrova 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Tomo Machtig iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 66 v 10. nadstropju in shrambo št. 66
v pritličju, na naslovu Kvedrova ulica 5, Ljubljana, z ident. št 131.E in 132.E, vpisano
v podvl. št. 330/66, k.o. Nove Jarše, dne 3.
3. 2009, pod opr. št. Dn 25406/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
12. 9. 1969, sklenjene med GIP »Gradis«
Ljubljana (kot prodajalcem) in Pavlovčič Francem, Kolarjeva 25, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 131.E in 132.E, vpisano v podvl. št. 330/66, k.o. Nove Jarše,
– darilne pogodbe z dne 11. 10. 1974,
sklenjene med Pavlovčič Francem, Kolarjeva 25, Ljubljana (kot darovalec) in Pavlovčič Marijo, Kolarjeva 25, Ljubljana (kot
obdarjenka), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 131.E in 132.E, vpisano v podvl. št. 330/66, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009
Dn 25588/2007
Os-3114/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Balagić
Alimja in Balagić Hasnije, oba Vevška cesta 48, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik
Sergij Simšič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v
vl. št. 2948/23 – 3-sobno stanovanje št. 24
v V. nadstropju z balkonom in s kletjo iste
številke v kletni etaži II, z ident. št. 1735538-023, v stanovanjski zgradbi v Ljubljani,
Bratovševa ploščad 18, k.o. Stožice, dne 5.
3. 2009, pod opr. št. Dn 25588/2007, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 263/7502/5 z dne 31. 3. 1975, sklenjene med SGP
Grosuplje, ter Pavlin Tonetom in Pavlin
Jožo, Ljubljana, Menardova 27, za 3-sobno
stanovanje št. 24 v V. nadstropju Soseske
BS-7 v Ljubljani.
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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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2009

Dn 15128/2008
Os-3116/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Bojan Drobež iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za 14/100, parc. št. 179,
vl. št. 74, k.o. Poljansko predmestje, dne
6. 3. 2009, pod opr. št. Dn 15128/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 25. 4. 1990,
sklenjene med prodajalcema Alago in Nuro
Munjaković, Poljanska 49, Ljubljana, in kupovalko Marjano Ravnihar, Roblekovo naselje 9, Radovljica, za stanovanje v pritličju
desno stanovanjske stavbe, na Poljanski 49
v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe št. 4660-78/98
z dne 10. 9. 1998, sklenjene med prodajalko Marjano Ravnihar, Roblekovo naselje 9,
Radovljica, in kupcem Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, za 14/100
nepremičnine parc. št. 179, vl. št. 74, 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 10. 4. 2009

Dn 25729/2005
Os-4115/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šest
Karla, Celovška cesta 263, Ljubljana, ki
ga zastopa Mejnik podjetje za gospodarske storitve, d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 13, na naslovu
Celovška c. 263, Ljubljana, z ident. št. 13.E,
vpisano v podvl. št. 3385/13, k.o. Dravlje,
dne 21. 4. 2009, pod opr. št. Dn 25729/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 73-4827 z dne 26. 12. 1973, sklenjene
med prodajalcem PZ Giposs, Dvorakova 5,
Ljubljana in kupcem Šest Karlom, Kneza
Koclja 38, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 13, na naslovu Celovška c. 263,
Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št. 3385/13, 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 19. 5. 2009

Dn 23277/2008
Os-3118/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Atlas Rent
d.o.o., Dimičeva ulica 14m, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in
partnerji iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 56,
na naslovu Brodarjev trg 6, Ljubljana, z
ident. št. 56.E, vpisano v podvl. št. 1481/56,
k.o. Moste, dne 12. 3. 2009, pod opr. št. Dn
23277/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 8. 12. 1980,
sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana ter kupcema Đorđević Branimirjem
in Ružico, oba Ob žici 7, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje št. 56, na naslovu
Brodarjev trg 6, Ljubljana, z ident. št. 56.E,
vpisano v podvl. št. 1481/56, k.o. Moste,
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
102/81 z dne 16. 10. 1981, sklenjenega med
prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana ter kupcema Đorđević Branimirjem in Ružico, oba
Ob žici 7, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje št. 56, na naslovu Brodarjev trg 6,
Ljubljana, z ident. št. 56.E, vpisano v podvl. št. 1481/56, k.o. Moste.

Dn 2092/2009
Os-4785/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metalka Commerce
d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana, ki jo zastopa
SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 4114/62 – stanovanje št. 46, s kletjo,
Linhartova 90, z ident. št. 2636-3874-201, v
etaži 2, 3 in 4 v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Linhartova cesta 94, 92 in 90 k.o. Bežigrad,
dne 4. 6. 2009, pod opr. št. Dn 2092/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 1957, št. 4402/57, sklenjene med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo
OLO Ljubljana in Metalka – trgovsko in uvozno železninarsko podjetje Ljubljana, za stanovanja v blokih: Savsko naselje, Jakšičeva
ulica in Trstenjakova ulica.
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. 6. 2009
Dn 21316/2007
Os-4917/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andrejke Videtič Fatur, Pod topoli
72, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Andreja Gutnik, Trdinova 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
parc. št. 313/527, stanovanjska stavba, v izmeri 121,00 m2, dvorišče, v izmeri 47,00 m2
in dvorišče, v izmeri 136,00 m2, vpisano v
vl. št. 6067 ter parc. št. 313/594, garaža, v
izmeri 15,00 m2, vpisano v vl. št. 6037, obe
k.o. Trnovsko predmestje, dne 20. 5. 2009,
pod opr. št. Dn 21316/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa, darilne
pogodbe, opr. št. SV 1544/01 z dne 9. 10.
2001, sklenjenega med Videtič Ivanom,
Turnerjeva 3, Ljubljana (kot darovalcem) in
Fatur Videtič Andrejko, Pod topoli 72, Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnini,
parc. št. 313/527, stanovanjska stavba, v izmeri 121,00 m2, dvorišče, v izmeri 47,00 m2
in dvorišče, v izmeri 136,00 m2, vpisano v
vl. št. 6067 ter parc. št. 313/594, garaža, v
izmeri 15,00 m2, vpisano v vl. št. 6037, obe
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2009
Dn 3220/2006
Os-4918/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Horvat Lije, Kavčičeva 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 28.E, klet z
ident. št. 29.E in shrambo z ident. št. 30.E,
na naslovu Kavčičeva ulica 17, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 354/9, k.o. Zelena Jama,
dne 18. 5. 2009, pod opr. št. Dn 3220/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prenosu neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Mestno
občino Ljubljana in kupcem Geološkim
zavodom Ljubljana, n.sol.o., TOZD geologija, geotehnika in geofizika, n.sub.o.,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
z ident. št. 28.E, klet z ident. št. 29.E in
shrambo z ident. št. 30.E, na naslovu Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 354/9, k.o. Zelena Jama;
– prodajne pogodbe z dne 27. 8. 1986,
sklenjene med prodajalcem Geološkim zavodom Ljubljana, n.sol.o., TOZD geologija,
geotehnika in geofizika, n.sub.o., Ljubljana
in kupcem Marjeto Cesar Janežič, Kavčičeva 17, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 28.E, klet z ident. št. 29.E in
shrambo z ident. št. 30.E, na naslovu Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 354/9, k.o. Zelena Jama;
– menjalne pogodbe z dne 18. 11.
1989, sklenjene med prodajalko Marjeto
Cesar Janežič, Kavčičeva 17, Ljubljana in
kupcem Kričej Dušanom, Puterlejeva 17,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
z ident. št. 28.E, klet z ident. št. 29.E in
shrambo z ident. št. 30.E, na naslovu Kav-
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čičeva ulica 17, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 354/9, k.o. Zelena Jama;
– darilne pogodbe med zakoncema z
dne 10. 5. 1990, sklenjene med darovalcem
Kričej Dušanom, Puterlejeva 17, Ljubljana in
obdarjenko Šefico Kričej, roj. Mužar, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 28.E, klet
z ident. št. 29.E in shrambo z ident. št. 30.E,
na naslovu Kavčičeva ulica 17, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 354/9, k.o. Zelena
Jama.
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 24. 6. 2009
Dn 19004/2007
Os-4927/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vrtovec
Marijana, Metoda Mikuža 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, kot posamezni del stavbe,
na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z
ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 5985/27,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 29. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 19004/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v
soseski VS-1 Trnovo, št. 282/81-M.G. z dne
20. 10. 1981, sklenjene med prodajalcema
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana in
Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič
p.o., Tomažičeva c. 10, Ljubljana ter kupcem
Vrtovec Marjanom, Rojčeva 15, Ljubljana,
za nepremičnino, stanovanje, kot posamezni del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica
43, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 5985/27, k.o. Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1/412-114/82-M.G. k pogodbi št. 282/81 z dne 20. 9. 1981 o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, z dne
26. 11. 1982, sklenjene med prodajalcema
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana in
Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič
p.o., Tomažičeva c. 10, Ljubljana ter kupcem
Vrtovec Marjanom, Rojčeva 15, Ljubljana,
za nepremičnino, stanovanje, kot posamezni del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica
43, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 5985/27, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2009
Dn 20687/2007
Os-4935/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cimolini Marjana Matevža, Rimska c. 12, Lju-
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bljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 1, v kleti, na naslovu
Rimska cesta 12, Ljubljana, z ident. št. 43.E,
vpisano v podvl. št. 192/23, k.o. Gradišče I,
dne 4. 5. 2009, pod opr. št. Dn 20687/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
B-R/G z dne 16. 9. 1969, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem »Tehnika«, Vošnjakova 8, Ljubljana in kupcem
Cimolini Rudolfom, Rimska c. 12, Ljubljana, za nepremičnino, garažo št. 1, v kleti,
na naslovu Rimska cesta 12, Ljubljana, z
ident. št. 43.E, vpisano v podvl. št. 192/23,
k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2009
Dn 20528/2007
Os-4936/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Cerkvenik Vesne, Chengdujska cesta 22,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino stanovanje št. 8, na
naslovu Chengdujska cesta 22, Ljubljana, z
ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 2242/8,
k.o. Slape, dne 28. 4. 2009, pod opr. št. Dn
20528/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 010845/86 z
dne 30. 7. 1986, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o.,
Taborska c. 13, Grosuplje, ki ga zastopa
Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD »Inženiring«, Ljubljana in kupcem Papež Stanislavom, Martinčeva 5, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, št. 8, na naslovu Chengdujska cesta 22, Ljubljana, z ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 2242/8, k.o. Slape;
– prodajne pogodbe z dne 26. 5. 1990,
sklenjene med prodajalcem Papež Stanislavom, Savska c. 20, Jesenice in kupcem Kolenc Radoslavom, Glavarjeva ul. 13, Mengeš, za nepremičnino stanovanje št. 8, na
naslovu Chengdujska cesta 22, Ljubljana,
z ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 2242/8,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2009
Dn 20424/2007
Os-4937/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Forjan Duške Špele, Reboljeva ulica 10,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba
Učakar in Rženičnik o.p. d.n.o., Steletova
cesta 8a, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne

listine in vpisa prepovedi odsvojitve in obremenitve, za nepremičnino, stanovanje št. 8,
v 2. nadstropju, na naslovu Agrokombinatska cesta 13b, Ljubljana, z ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 4603/8, k.o. Kašelj, dne
29. 4. 2009, pod opr. št. Dn 20424/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 74/91 z dne 6. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in
kupcem Forjan Martinom, Agrokombinatska 13b, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 8, v 2. nadstropju, na naslovu
Agrokombinatska cesta 13b, Ljubljana, z
ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št. 4603/8,
k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2009
Dn 19194/2006
Os-4939/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Grabus Muhameda, Ul. bratov Učakar 22, 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. 18/22, na naslovu Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, z ident. št. 120.E, vpisano
v podvl. št. 4812/44, k.o. Zgornja Šiška, dne
22. 4. 2009, pod opr. št. Dn 19194/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 73-4732 K z dne 20.
8. 1973, sklenjene med prodajalcem SGP
»Zidar« Trg 3. oktobra 23, Kočevje in kupcem Skupščino občine Ljubljana – Šiška,
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, za
nepremičnino stanovanje št. 18/22, na naslovu Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, z
ident. št. 120.E, vpisano v podvl. št. 4812/44,
k.o. Zgornja Šiška;
– dodatka h kupni pogodbi št. 73-4732 K
z dne 20. 8. 1973, št. 73-4732/K-I/ŽI z dne
15. 1. 1975, sklenjenega med prodajalcem
SGP »Zidar« Trg 3. oktobra 23, Kočevje in
kupcem Skupščino Občine Ljubljana – Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana,
za nepremičnino stanovanje št. 18/22, na
naslovu Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, z
ident. št. 120.E, vpisano v podvl. št. 4812/44,
k.o. Zgornja Šiška;
– menjalne pogodbe št. 2/1-465-71/73,
z dne 23. 8. 1973, sklenjene med prvo pogodbeno stranko Občino Ljubljana – Šiška
in drugo pogodbeno stranko Bošković Zorico, Srednje Gameljne 31/b, Ljubljana, za
nepremičnino stanovanje št. 18/22, na naslovu Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, z
ident. št. 120.E, vpisano v podvl. št. 4812/44,
k.o. Zgornja Šiška:
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 4.
1990, sklenjene med prodajalko Bošković Zorico, Srednje Gameljne 31b, Ljubljana in kupcem Škafar Joškom, Tacenska
74, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje št. 18/22, na naslovu Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, z ident. št. 120.E, vpisano
v podvl. št. 4812/44, k.o. Zgornja Šiška.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2009
Dn 30026/2007
Os-4951/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cvjetičanin Branka,
Brodarjev trg 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 1485/136 – stanovanje št. 43, z
ident. št. 1730-01754-136, v Ljubljani, Brodarjev trg 11 – k.o. Moste, dne 29. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 30026/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 254/80
z dne 18. 8. 1980, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring ter Trstenjak
Dragom in Trstenjak Nado, Poljanski nasip
40, Ljubljana, za stanovanje št. 3 v pritličju
v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 32353/2007
Os-4952/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Knavs Jožeta, Ferberjeva 11, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Vesna Mišič iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini
parc. št. 2203/47 k.o. Zgornja Šiška, dne
30. 4. 2009, pod opr. št. Dn 32353/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 5. 1984 in aneksa k tej
pogodbi z dne 20. 9. 1984, sklenjena med
Bizjak Dušanom in Šega Bizjak Tatjano, oba
Ferberjeva 17, Ljubljana, ter Knavs Jožetom, Ferberjeva 11, Ljubljana, za garažo
stoječo na parc. št. 2203/47 k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
Dn 27726/2007
Os-4953/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dolschon
Irene, Jamova cesta 72, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4149/22 – stanovanje št. 22 v
4. nadstropju in balkon, s kletnim prosto-

rom – shrambo in drvarnico št. 22 v kleti, z
ident. št. 1723-04905-022, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Jamova cesta 72, k.o. Vič,
dne 28. 4. 2009, pod opr. št. Dn 27726/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 124/63 z
dne 18. 10. 1963 in dodatne pogodbe k tej
pogodbi z dne 15. 4. 1964, sklenjeni med
GP Tehnograd in Stanovanjskim skladom
ObD Ljubljana-Vič-Rudnik za nakup 20 stanovanj v stolpiču na parc. št. 1666 in 1678,
k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe št. 158/64 z
dne 8. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom OBSk Ljubljana-Vič-Rudnik
in Vidmar Leonom, Matjanova 11, Ljubljana, za stanovanje št. 22 v IV. nadstropju v
k.o. Vič,
– kupne pogodbe z dne 23. 4. 1969,
sklenjene med Vidmar Leonom, Matjanova
11, Ljubljana in Mrzljak Nikom, Draga 15,
Metlika,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
1979, sklenjene med Mrzljak Nikom, Jamova 72, Ljubljana in Pestotnik Marijo, Triglavska 1, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 546/2008
Os-4954/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Raspor Petra
in Raspor Panjan Tatjane, oba Neubergerjeva ulica 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4193/13 – stanovanje št. 13
v I. in II. mansardi, s shrambo v 2. kleti,
z ident. št. 2636-3903-013, k.o. Bežigrad,
dne 19. 5. 2009, pod opr. št. Dn 546/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1-223/94 z dne 22. 4. 1994,
sklenjene med SCT Stanovanjskim inženiringom d.o.o. Ljubljana in Pristan d.o.o., Hacquetova 3, Ljubljana, za stanovanje št. 13
v mansardi in parkirno mesto št. 62 v 1. kleti
v Zupančičevi jami.
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 17. 6. 2009
Dn 28474/2007
Os-4955/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Erceg Aleša,
Bratovševa pl. 18, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2948/57
– garsonjera z galerijo št. 58 na terasi z
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balkonom in s kletjo št. 58 v kletni etaži
II, z ident. št. 1735-0538-057, v Ljubljani,
Bratovševa ploščad 18, dne 16. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 28474/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3.o.-938/91-88 z dne 17. 12. 1991,
sklenjene med ŽG-Železniškim gradbenim
podjetjem Ljubljana in Aleksić Brankom,
Bratovževa pl. 18, Ljubljana, za stanovanje št. 58, na naslovu Bratovševa pl. 18;
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 2.
1992, sklenjene med Aleksič Brankom, Bratovževa pl. 18, Ljubljana in Ferlin Francem,
Šišenska cesta 2, 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 17. 6. 2009
Dn 894/2008
Os-4956/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zajc Tatjane,
Kvedrova ulica 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 341/19 – stanovanje št. 19, v 3.
nadstropju s shrambo št. 19 v pritličju, na
naslovu Kvedrova 7, Ljubljana, k.o. Nove
Jarše, dne 18. 5. 2009, pod opr. št. Dn
894/2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja z dne 26. 9. 1968,
sklenjene med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis ter Zajc Vincencijem in Zajc
Ano, Merčnikova 8, Ljubljana, za stanovanje
v 3. nadstropju v stanovanjski soseski Nove
Jarše, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 28470/2007
Os-4957/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mikuž Vladimirja, Linhartova ulica 72, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Alenka Šuštar Hostar iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2698/43
– stanovanje št. 40 v III. nadstropju s kletjo št. 40, v Ljubljani, Majaronova 28 – k.o.
Bežigrad, dne 29. 4. 2009, pod opr. št. Dn
28470/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 5.
2001, sklenjene med Šormaz Ljubomirjem
in Šormaz Grozdano, oba Majaronova ul.
28, Ljubljana, ter Mikuž Vladimirjem in Poznič Marijo, oba Linhartova ul. 72, Ljubljana, za stanovanje št. 40 v 4. nadstropju v
stanovanjskem bloku, na naslovu Majaronova ulica 28, Ljubljana.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 16356/2007
Os-4958/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Solina Marijana
in Solina Margarete, oba Mašera Spasiča
11/a, Ljubljana, ki ju zastopa Larimar nepremičnine d.o.o. Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 4125/1 – stanovanje št. A1, v 2. etaži z ident. št. 2636-00080-001, v stavbi v
Ljubljani, Mašera Spasićeva ulica 11a, k.o.
Bežigrad in v vl. št. 4125/2 – klet št. K1, v 1.
etaži z ident. št. 2636-00080-002, v stavbi v
Ljubljani, Mašera Spasićeva ulica 11a, k.o.
Bežigrad, dne 28. 4. 2009, pod opr. št. Dn
16356/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji nepremičnine z dne
19. 7. 1996, sklenjene med Perhaj Francom
in Ljudmilo, Mašera Spasiča 11a, Ljubljana ter Krpan Vojkom in Martino, Lokavska
cesta 13, Sežana, Ljubljana, za stanovanje št. 22, na naslovu Mašera Spasiča 11a,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2009
Dn 27458/2007
Os-4959/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Peršič Aleksandra,
Gasilska 3, Ig, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3727/11
– stanovanje št. 11 v 2. medetaži, s kletno
shrambo št. 11, z ident. št. 2636-00347-011,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Rožanska
ulica 3, k.o. Bežigrad, dne 28. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 27458/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 9.
1963, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš ObLO Ljubljana-Bežigrad
in Marijo Zobec, Trubarjeva 78/I, Ljubljana,
za stanovanje v Triglavski v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 165/2008
Os-4960/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško-
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knjižni zadevi predlagateljice Kastelic Levec Sonje, Okiškega ulica 6, Ljubljana, ki
jo zastopa notarka Marina Ružič Tratnik iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 2667/393 – garaža (G) št. 38 v medetaži z ident. št. 263602780-393, v poslovno-stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Linhartova cesta 1, 3, 5, 7, 9
in 11 v k.o. Bežigrad, dne 30. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 165/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, aneksa št. 33/76-02/2 z dne 19. 1.
1976 k pogodbi št. 425/74-02/5 z dne 29. 8.
1974, sklenjenega med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in Korošec Mileno,
Tolstojeva 16, Ljubljana, za garažo št. 38 v
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
Dn 31616/2007
Os-4961/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dežman Cirila,
Šobčeva cesta 23, Lesce, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v
vl. št. 4519/20 – 1-sobno stanovanje št. 20
v podstrešju, s pripadajočo drvarnico št. 20
v kleti in pripadajočo ozimnico št. 20 v kleti,
z ident. št. 1739-01217-020, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Tugomerjeva ulica 20 –
k.o. Zgornja Šiška, dne 29. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 31616/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 14/91 z dne 14. 11. 1991, sklenjene med Gostinskim podjetjem Ljubljana
in Zorc Marijo, Tugomerjeva 20, Ljubljana,
za stanovanje št. 20, na naslovu Tugomerjeva 20, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
Dn 1670/2008
Os-4962/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bednaš
Gordane, Kogojeva ulica 1, Ljubljana, ki
jo zastopa Ataurus – Andrej Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini vpisani v
vl. št. 4347/14 – garaža št. 614 RGD-6 v
kleti, z ident. št. 1739-01344-014, v garažni
stavbi v Ljubljani, Rašiška ulica v k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 4. 2009, pod opr. št. Dn
1670/2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže, neznanega datuma iz l. 1971, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana kot

prodajalcem in neznanim kupcem za nakup
garaže št. 614 v kleti, v objektu tripleks D-6
v k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe, neznanega
datuma, sklenjene med neznanim prodajalcem in Brahović Cvetko, Kogojeva ul. 1,
Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 11.
1984, sklenjene med Brahović Cvetko, Kogojeva ul. 1, Ljubljana in Bendaš Gordano,
Kogojeva ul. 1, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
Dn 133/2008
Os-4963/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Strmole
Mateja, Zagradec 36, Zagradec, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 1617/15 – stanovanje št. 15
v 2. nadstropju (4. etaži) Trebinjska 5, s
shrambo z isto številko v kleti (1. etaži), z
ident. št. 1736-00991-015 v k.o. Brinje I, dne
30. 4. 2009, pod opr. št. Dn 133/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. BS-3 219/76 iz l. 1975, sklenjene med
Staninvest Ljubljana ter Strmole Edvardom
in Strmole Pavlo, oba Tugomerjeva 16,Ljubljana, za stanovanje št. 15 v 2. nadstropju v
soseski BS-3 ob Vojkovi v k.o. Brinje.
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 11. 6. 2009
Dn 27475/2007
Os-4964/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pintar Maria,
Škofjeloška cesta 13, Medvode, ki ga zastopa Marija Pintar, Škofjeloška cesta 13,
Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 1545/9 – stanovanje št. 9 v 1. nadstropju, s shrambo št. 9
v pritličju, Škofjeloška 13, Medvode – k.o.
Medvode, dne 28. 4. 2009, pod opr. št. Dn
27475/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 77-5940 z dne
30. 9. 1977 in dodatka z dne 27. 1. 1978,
sklenjena med GP Megrad Ljubljana in Kogovšek Tatjano, Topniška ul. 70, Ljubljana,
za stanovanje št. 9 v 1. nadstropju v objektu SB-I, soseska MeS 7 Medvode v k.o.
Preska,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4.
1990, sklenjene med Kogovšek Vidmar Tatjano, Škofjeloška 13, Medvode in Pantar
Barbaro, Višnarjeva 2, Medvode.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 1674/2008
Os-4965/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Ložar,
Celovška cesta 161, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus – Andrej Perdan s.p., Adamičeva
9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4544/67
– stanovanje št. 10 v 2. nadstropju Celovška 161, s pomožnim prostorom št. 10 v
kleti, z ident. št. 1739-00845-110, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Celovška cesta
159, 161 in 163 v k.o. Zgornja Šiška, dne
30. 4. 2009, pod opr. št. Dn 1674/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 370/61-65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana – Šiška in Ložar inž.
Mirkom, Kamniška 30, Ljubljana, za trisobno stanovanje v II. nadstropju bloka B 5,
Celovška cesta.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
Dn 15093/2007
Os-4966/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Langerholc
Bojana, Serjuče 9, Moravče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 1984/26 – stanovanje št. 26 v 6.
etaži z ident. št. 1734-01521-026 in nestanovanjska raba v 1. etaži z ident. št. 173401521-058, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Mucherjeva ulica 8 – k.o. Ježica, dne 28. 4.
2009, pod opr. št. Dn 15093/2007, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 126 VO/PA z dne 16. 4.
1974, sklenjene med SGP Stavbenik Koper ter Prosen Matijem in Prosen Anjo, oba
Kvedrova 18, Ljubljana, za stanovanje tip C
lamela 8, Mala ulica BS-7 k.o. Stožice,
– kupne pogodbe z dne 23. 10. 1979,
sklenjene med Prosen Matijem in Prosen
Anjo, oba Mucherjeva 8, Ljubljana ter Mošič Milenkom in Mošič Vrečar Mileno, oba
Videm 19/g.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2009

Dn 27364/2007
Os-4967/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rakovič Marka,
Adamičeva ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa
Ataurus, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini vpisani v vl. št. 5058/67
– garaža št. 267 H2/N v nadstropju, z
ident. št. 1739-0824-067, v garažni stavbi v
Ljubljani ob Vodnikovi cesti 160, k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 4. 2009, pod opr. št. Dn
27364/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-1555 z dne
10. 8. 1972, sklenjene med PZ Giposs Ljubljana ter Kamernik Frederikom in Kamernik
Mileno, oba Celovška 143, Ljubljana, za garažni boks št. 267 v objektu triplex garaž H-2
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 9. 6. 2009
Dn 1133/2008
Os-4968/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kordić Bila Janje,
Vilharjeva c. 39, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 1429/45 – stanovanje št. 15 v IV.
nadstropju z dvema shrambama št. 15 v
kleti, z ident. št. 1730-1190-215, v bloku v
Ljubljani, Toplarniška ulica 11, k.o. Moste,
dne 15. 5. 2009, pod opr. št. Dn 1133/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 22. 4. 1992 in aneksa k tej
pogodbi z dne 18. 7. 1994, sklenjena med
Železniškim gospodarstvom Ljubljana, ter
Milašinović Ljubico in Milašinović Jovanom,
oba Toplarniška 11, Ljubljana, za stanovanje št. 15 v Ljubljani, Toplarniška 11;
– pogodbe o menjavi nepremičnin z dne
29. 6. 1995, sklenjene med Žerić Galebom,
Pot na Fužine 39, Ljubljana, ter Milašinović
Ljubico in Milašinović Jovanom, oba Toplarniška 11, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17 6. 2009
Dn 27821/2007
Os-4969/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lončarič Sonje,
Tacenska 137, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 4989/43 – garaža št. 43 v 3. etaži, z
ident. št. 1739-01065-043, v stavbi brez na-
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slova, garažna stavba ob Tugomerjevi ulici,
Ljubljana – k.o. Zgornja Šiška, dne 28. 4.
2009, pod opr. št. Dn 27821/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 92/66 z dne 25. 11. 1966,
sklenjene med PZ Giposs Ljubljana in Lipič
Alojzem, Celovška 109, Ljubljana, za garažo št. 43 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 28054/2007
Os-4970/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Funkl Mojce,
Pod akacijami 50, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 4406/57 – garaža z oznako 153, z
ident. št. 1723-5204-153, v garažni stavbi
brez naslova v Ljubljani v k.o. Vič, dne 16. 4.
2009, pod opr. št. Dn 28054/2007, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Djedović Blagojem,
Runkova št. 2, Ljubljana in Hušič Šemsom,
Reška 13, Ljubljana, za garažo 153 v k.o.
Vič;
– sporazuma o ureditvi premoženjsko
pravnega razmerja med bivšima zakoncema z dne 18. 10. 1991, sklenjen med Husić Sedžido, Reška 13, Ljubljana in Husić
Šemsom, Bilečanska 4, Ljubljana, za garažo
153, Ljubljana, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 29276/2007
Os-4971/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Remškar Borisa,
Bilečanska ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 1485/119 – stanovanje št. 26, z
ident. št. 1730-01754-119, Brodarjev trg 11,
Ljubljana v k.o. Moste, dne 29. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 29276/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2513295/92-ZB z dne 29. 1. 1993, sklenjene
med Zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in Remškar Borisom,
Bilečanska ulica 5, Ljubljana, za stanovanje št. 26, na naslovu Brodarjev trg 11, 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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 27599/2007
Os-4972/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Noč Tine, Cesta
na Golico 2, Jesenice, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 1671/134 – garaža z ident. št. 173002235-134, v garažni stavbi v Ljubljani, Preglov trg, k.o. Moste, dne 28. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 27599/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 37/97
z dne 5. 11. 1997, sklenjene med Gradis,
Gradbenim podjetjem Ljubljana d.d. in Majhen Stanoslavom, Ul. Toma Brejca 10, Kamnik, za garažo v objektu Gt 2/1 št. 134 v
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 1678/2008
Os-4973/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Palačkovič Spasoja,
Goriška ulica 71, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 2985 – parc. št. 2095/4, k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 4. 2009, pod opr. št. Dn
1678/2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7. 1977, sklenjene med Lukić Dragoslavom, Celovška
c. 140, Ljubljana in Marolt Mileno, Celovška c. 108, Ljubljana, za garažo, stoječo na
parc. št. 2095/4, 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 11. 6. 2009
Dn 24915/2007
Os-4975/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Osmanagić Nurije,
Ziherlova ulica 41, Ljubljana in Osmanagić
Štefike, Laze pri Dolenskem 3a, Dol pri Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 6003/25 – stanovanjska raba z ident. št. 1722-4440-025,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, k.o. Trnovsko predmestje, dne
31. 3. 2009, pod opr. št. Dn 24915/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
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vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta
»D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št. 282/81-M.G. z dne 24. 9. 1981 in
dodatka z dne 25. 11. 1982, sklenjena med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana,
ter Osmanagič Nurijo in Štefiko iz Ljubljane,
Ziherlova 4 kot kupcema za stanovanje v
objektu D-2, št. stan. 25, v IV. nadstropju.
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 9. 6. 2009
Dn 28816/2007
Os-4976/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fischinger Jožeta Janeza, Poljanski nasip 30, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL d.d. Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 159/12 – stanovanje z
ident. št. 2677-0373-041, pomožni prostor
z ident. št. 2677-0373-042 in pomožni prostor z ident. št. 2677-0373-043, v Ljubljani,
Prijateljeva ulica 10, k.o. Prule, dne 16. 4.
2009, pod opr. št. Dn 28816/2007, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 127/22 z dne 10. 4. 1961, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana Center in Winter Angelo, Kidričeva 52,
Kamnik, za stanovanje št. 4 v stanovanjski
zgradbi Prule – blok 10.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 29575/2007
Os-4977/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Sever Damjane,
Založnikova ulica 43, Brezovica pri Ljubljani
in Lugarič Martina, Vir pri Stični 52, Ivančna
Gorica, ki ju zastopa odv. Katarina Magyar
Erjavec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 357/9
– stanovanje št. 9 v 1. nadstropju s shrambo št. 9 v kleti, z ident. št. 2680-00013-009,
v Ljubljani, Clevelandska 25 – k.o. Nove
Jarše, dne 29. 4. 2009, pod opr. št. Dn
29575/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe MS št. 12/2 163/80 z
dne 21. 4. 1981, sklenjene med GIP Gradis
TOZD GE Celje in Grčman Zlato, za stanovanje v soseski MS-12/2 Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 32177/2007
Os-4978/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Osmankić Arife, Povšetova 36, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 718/10 – stanovanje z
ident. št. 1727-00188-010 na naslovu Povšetova ulica 36, Ljubljana – k.o. Poljansko
predmestje, dne 29. 4. 2009, pod opr. št. Dn
32177/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 11 z dne 10. 12.
1992, sklenjene med Republiko Slovenijo in
Osmankić Arifo, Povšetova 36, Ljubljana, za
stanovanje na Povšetovi 36, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
Dn 1440/2008
Os-4979/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ramšak Mojce,
Šišenska c. 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 4551/8 – stanovanje št. 18 v III. nadstropju z ident. št. 1739-3194-022, shramba št. 18 v kleti z ident. št. 1739-3194-023
in shramba št. 18 v kleti, z ident. št. 17393194-024, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Šišenska cesta 43, k.o. Zgornja Šiška, dne
15. 5. 2009, pod opr. št. Dn 1440/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-194/91 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med Republiko Slovenijo
ter Grižon Videom in Grižon Anko, oba Šišenska c. 43, Ljubljana, za stanovanje št. 18
v Ljubljani, Šišenska 43.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 10346/2009
Os-5080/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Renate Gorjanc, Nanoška ulica 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 28, v 4. nadstropju, na Nanoški 3 v
Ljubljani, ident. št. 28.E, podvl. št. 3983/28,
k.o. Vič, dne 8. 6. 2009, pod opr. št. Dn
10346/2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 3834/93 z dne 10. 9.
1993, sklenjene med prodajalcem Mesto
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Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, in kupovalko Renato Gorjanc, Nanoška 3, Ljubljana, za stanovanje št. 28, v 4. nadstropju
stanovanjske hiše na Nanoški 3, v izmeri
39,74 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2009
Dn 24889/2008
Os-5081/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Janeza in Miroslave Hanfer, Poljanska cesta
20c, Ljubljana, ki ju zastopa odv. Marija Bele
Vatovec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino z ident. št. 804.E,
podvl. št. 578/49, k.o. Poljansko predmestje,
dne 3. 6. 2009, pod opr. št. Dn 24889/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dogovora z
dne 13. 12. 1993, sklenjenega med Janezom Hafnerjem, Poljanska 20/c, Ljubljana,
in Davidom Hafnerjem, Trnovski pristan 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2009
Dn 25283/2008
Os-5082/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivanke Berič, Zadobrovška 49, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini stanovanje št. 30 v 6. etaži z ident. št. 30.E,
vpisano v podvl. št. 4079/30 in parkirni prostor št. 100 v 2. etaži z ident. št. 100.E, vpisano v podvl. št. 4079/100, obe na naslovu
Knobleharjeva ulica 18, Ljubljana, obe k.o.
Bežigrad, dne 2. 6. 2009, pod opr. št. Dn
25283/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa prodajne pogodbe
opr. št. SV 612/04 z dne 22. 4. 2004, sklenjenega med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska cesta 31, Ljubljana in kupcema
Berič Ivanko, Zadobrovška cesta 49, Ljub
ljana – Polje ter Berič Darkom, Mevce 2,
Ivančna Gorica, za nepremičnini stanovanje št. 30 v 6. etaži z ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št. 4079/30 in parkirni prostor št. 100 v 2. etaži z ident. št. 100.E, vpisano v podvl. št. 4079/100, obe na naslovu
Knobleharjeva ulica 18, Ljubljana, obe k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 19002/2007
Os-5083/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Starec Mojce, Ziherlova ul. št. 43, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Nataša Čeč Gruden,
Prešernova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje
kot posamezni del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident. št. 29.E,
vpisano v podvl. št. 5985/29, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 2. 6. 2009, pod opr. št. Dn
19002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v
soseski VS-1 Trnovo, št. 433/81-M.G. z dne
30. 12. 1981, sklenjene med prodajalcema
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Vič
Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana in Zavodom
za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o. Ljub
ljana, Tomažičeva c. 10, Ljubljana in kupcem Drnovšek Jano, Ižanska 240, Ljubljana,
za nepremičnino stanovanje, kot posamezni
del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 29.E, vpisano v podvl.
št 5985/29, k.o. Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1/412-101/82-M.G. k pogodbi št. 433/81 z dne 30. 12. 1981 o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D«
ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo z
dne 26. 11. 1982, sklenjenega med prodajalcema Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Vič Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana in
Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič,
p.o. Ljubljana, Tomažičeva c. 10, Ljubljana in kupcem Drnovšek Jano, Ižanska 240,
Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, kot
posamezni del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident. št. 29.E,
vpisano v podvl. št. 5985/29, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 9316/2006
Os-5084/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Eržen, Ob pristanu 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. C29
v 8. nadstropju, na naslovu Trubarjeva 81,
Ljubljana, z ident. št. 229.E, vpisano v podvl. št. 2292/242, k.o. Tabor, dne 10. 12.
2008, pod opr. št. Dn 9316/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 470/82-05/20-33 z dne
6. 12. 1982, sklenjene med prodajalcem
IMOS-SGP Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje ter
kupcema Todorovič Dragomirjem in Nado,
Munchberg, Ottostrasse 9, Nemčija, za stanovanje št. C29 v 8. nadstropju, na naslovu
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Trubarjeva 81, Ljubljana, z ident. št. 229.E,
vpisano v podvl. št. 2292/242, k.o. Tabor,
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
8. 12. 1997, sklenjene med prodajalcema
Todorovič Dragomirjem in Nado, Trubarjeva 81, Ljubljana in kupovalko Eržen Katarino, Ob pristanu 6, Ljubljana, za stanovanje št. C29 v 8. nadstropju, na naslovu
Trubarjeva 81, Ljubljana, z ident. št. 229.E,
vpisano v podvl. št. 2292/242, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 9315/2009
Os-5085/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde Metelko, Derčeva 39, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 19 v 4. medetaži, na naslovu
Rožanska 5, Ljubljana, z ident. št. 19.E,
podvl. št. 3728/19, k.o. Bežigrad, dne 21.
5. 2009, pod opr. št. Dn 9315/2009, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 23. 1. 1977,
sklenjene med Tatjano Zavrl in Janezom
Zavrlom, Klavčičeva 7, Kamnik, in Janezom
Prelogom, Rožanska 5, Ljubljana;
– menjalne pogodbe Ov. št. 813/1977,
sklenjene med Tatjano Zavrl in Janezom
Zavrlom, oba Klavčičeva 7, Kamnik, za stanovanje št. 19 v 4. nadstropju stanovanjske
stolpnice v Ljubljani, Rožanska 5.
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 30. 6. 2009
Dn 6702/2004
Os-5086/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tadeja Galeta, Glavarjeva 44, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje z
identifikatorjem 5.E in klet z identifikatorjem
6.E, pri podvložku 3880/4, k.o. Bežigrad,
dne 18. 1. 2008, pod opr. št. Dn 6702/2004
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
listine o prodaji stanovanja št. 1321/1-06/92
z dne 15. 7. 1992, sklenjene med prodajalcem Železniško gospodarstvo Ljubljana, Kolodvorska 11, in kupcem Tadejem Galetom,
Glavarjeva 44, Ljubljana, za stanovanje št. 4
v pritličju, v stanovanjski hiši na Glavarjevi
44 v Ljubljani, v izmeri 67,79 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
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 1638/2008
Os-5153/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čolić Radovana,
Preglov trg 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 1670/180 – garaža z ident. št. 17301659-180, v garažni stavbi v Ljubljani, Preglov trg, k.o. Moste, dne 15. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 1368/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dodatka št. I z dne 18. 5. 1999 k
prodaji pogodbi št. Gt 2/2-72/88 z dne 23. 6.
1988, sklenjenega med Gradis, gradbeno
podjetje Ljubljana d.d., ter Jeremić Darinko
in Jeremić Dragutinom, oba Preglov trg 11,
Ljubljana, za garažni boks št. 180/I v k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 18634/2004
Os-5157/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kmetijski inštitut
Slovenije, Hacquetova 2, Ljubljana, ki ga
zastopa družba Otium d.o.o., Ulica Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino na naslovu Puhova ulica
15, z ident. št. dela stavbe 1736-01175-97,
na parc. št. 454/6, 453/9, 414/10, 413/8,
k.o. Brinje I, dne 1. 6. 2009, pod opr. št. Dn
18634/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS-3 415/77 z dne
23. 3. 1977, sklenjene med prodajalcem ZGP
Giposs in kupcem Steklo, export-import, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 1736-01175-97, na parc. št. 454/6,
453/9, 414/10, 413/8, k.o. Brinje I,
– dodatka h kupni pogodbi z dne 1. 4.
1977, sklenjenega med prodajalcem ZGP
Giposs in kupcem Steklo, export-import, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 1736-01175-97, na parc. št. 454/6,
453/9, 414/10, 413/8, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 37227/2004
Os-5158/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bojane Klepac, Cesta v Mestni log 5, Kočevje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
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stanovanje št. 12 v II. nadstropju s shrambo št. 12/15 v kleti, na naslovu Reboljeva ulica 15, Ljubljana, z ident. št. 114.E, vpisano
v podvl. št. 2944/39, k.o. Stožice, dne 18. 5.
2009, pod opr. št. Dn 37227/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne
8. 9. 1986, sklenjene med Jeler Stanetom,
Reboljeva ul. 14, Ljubljana (kot darovalcem)
in Jeler Katarino, Reboljeva ulica 14, Ljubljana (kot obdarjenko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 114.E, vpisano v podvl. št. 2944/39, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 1265/2008
Os-5161/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomič Vojka,
Linhartova c. 92, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4114/35 – stanovanje št. 28, s
kletjo, Linhartova 92, v etaži 1, 2 in 6, z
ident. št. 2636-3874-106, k.o. Bežigrad, dne
15. 5. 2009, pod opr. št. Dn 1265/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1288/10/93 z dne 2. 2. 1994, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad, ter
Tomič Antonijo, Clevelandska 27, Ljubljana
in Tomič Vojkom, Linhartova 92, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 644/2005
Os-5198/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jason d.o.o.,
Smledniška 15a, Kranj, ki ga zastopa odv.
Darja Roblek, Stritarjeva 7, Kranj, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
stanovanje št. D.I.21 v 4. nadstropju, na
naslovu Dunajska cesta 184, Ljubljana, z
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 2996/25,
k.o. Stožice, dne 1. 6. 2009, pod opr. št. Dn
644/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 187/99 z dne 1. 10.
1999, sklenjene med Reality Kranj d.o.o.,
Čirče 35, Kranj in Zil Inženiring d.d., Ljubljana (kot prodajalca) in Jason d.o.o., Smledniška 15a, Kranj (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 21.E, vpisano v
podvl. št. 2996/25, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2009
Dn 21702/2006
Os-5199/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Derenda Katjuše, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2580/90 – stanovanje št. 74
v 11. in 12. nadstropju s shrambo št. 74,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Kuzmičeva ulica 5, k.o. Bežigrad, dne 19. 5. 2009,
pod opr. št. Dn 21702/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. BS 4/2-K/57/83
z dne 1. 6. 1983, aneksa k pogodbi z dne
12. 9. 1984 in 1. dodatka z dne 23. 2. 1984,
sklenjenih med Stanovanjsko zadrugo SCT
n.sol.o. ter Koren Jankom in Derenda-Koren
Katjušo, oba Šarhova 28, Ljubljana, za stanovanje št. 74 v 11. nadstropju stanovanjske
stolpnice na Kuzmičevi 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 23. 6. 2009
Dn 739/2008
Os-5200/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vujasinović
Mirjane, Skopska ulica 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1394/9 – stanovanje v 3. etaži Skopska 1, z ident. št. 1732-0430-109,
k.o. Štepanja vas in v vl. št. 1394/19 – nestanovanjska raba v 1. etaži Skopska 1, z
ident. št. 1732-0430-119, k.o. Štepanja vas,
dne 19. 5. 2009, pod opr. št. Dn 739/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0693/91 z dne 5. 12. 1991, sklenjene med Mestom Ljubljana in Podkov Lino,
Skopska 1, Ljubljana, za stanovanje št. 9
v 1. nadstropju v stanovanjski hiši Skopska
ulica 1,
– darilne pogodbe z dne 24. 7. 1992,
sklenjene med Podkov Lino, Skopska 1,
Ljubljana in Cunder Igorjem, Jakčeva 37,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 1679/2008
Os-5201/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pučko Urške,
Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemlji-
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škoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v
vl. št. 4154/14 – stanovanje št. 15 v 3. etaži,
s kletjo v 1. etaži, z ident. št. 2636-0193-015,
v stanovanjski stabi v Ljubljani, Glavarjeva
ulica 47, k.o. Bežigrad, dne 15. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 1, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 193/77-05/2-57 z dne 10. 6. 1977,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in Velebit Zagreb, zastopstvo
inozemskih firm, Babukičeva 3a, Zagreb, za
stanovanje št. 15/I v objektu »F« ob Vodovodni cesti v Ljubljani, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 15305/2007
Os-5202/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Skrbiš Sabine, Brilejeva 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 4850/146 – kletni prostor št. 22,
na naslovu Litostrojska cesta 10, Ljubljana, z ident. št. 1739-0678-216, k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 5. 2009, pod opr. št. Dn
15305/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-840 z
dne 6. 12. 1993, sklenjene med Litostroj
Holding d.d. ter Bilbija Radomilo, Gorazdova 7, Ljubljana, Jerlah Renato, Vojkova 60,
Ljubljana, Sinanovič Ibrahimom, Korytkova
25, Ljubljana, Čolarič Avdom, Litostrojska
10, Ljubljana, Šitum Katjo, Litostrojska 10,
Ljubljana in Demec Zlatko, Litostrojska 10,
Ljubljana, za skladišče – shrambo št. 14 in
14a, na naslovu Litostrojska 10, Ljubljana, v
izmeri 22,21 m2, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 15279/2004
Os-5203/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Solkan Zvonke, Parmova ul. 42, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Marko Lajčevič Lah iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1864/20 – stanovanje št. 20 v
III. nadstropju z ident. št. 1734-1287-039 s
shrambo v kleti z ident. št. 1734-1287-040,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Glinškova
ploščad 11, k.o. Ježica, dne 11. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 15279/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. L-1660 BV-PF z dne
6. 6. 1979, sklenjene med SGP Stavbenik
Koper in SIS za gradnjo ceste Ljubljana, za
stanovanja v objektu lamela 11, Glinškova
ploščad 11, Ljubljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 12308/2004
Os-5204/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Škrjanec Janeza in Škrjanec Agate, oba Zaloška c. 92/b,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1730-1487-017
in
z
ident.
št.
1730-1487-018,
vl. št. 1677/1, k.o. Moste, dne 1. 6. 2009,
pod opr. št. Dn 12308/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 3. 1969, št. IV-144/68 in pogodbe
o spremembi in dopolnitvi pogodbe z dne
30. 3. 1970, obe sklenjeni med SGP Zidar
Kočevje ter Škrjanec Agato in Škrjanec Jankom, oba Bavarska steza št. 6, Ljubljana, za
stanovanje št. 19 v 4. nadstropju, v objektu
na Zaloški cesti v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 28325/2006
Os-5205/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja GOYA – Company
Tenis, gostinstvo in turizem, d.o.o., Hajdoše 109 B, Hajdina, ki jo zastopa Jana Por,
Bezenškova 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini vpisani v
vl. št. 1924 – parc. št. 338/3, k.o. Moste, dne
28. 4. 2009, pod opr. št. Dn 28325/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 12. 2005, sklenjene med Gradis IPGI d.d. in GOYA – Company Tenis d.o.o., za nakup nepremičnine
parc. št. 338/3, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 26015/2007
Os-5206/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Badrljica Mihajla,
Nanoška 16, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 4989/2 – garaža št. 2 v 1. etaži, z
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ident. št. 1739-1065-002, ob Tugomerjevi
ulici, Ljubljana, k.o. Zgornja Šiška, dne 18.
5. 2009, pod opr. št. Dn 26015/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 66/66 z dne 13. 10. 1966, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs in
inž. Zitnik Alojzom, Tugomerjeva 8, Ljubljana, za garažo – boks št. 2 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 31787/2007
Os-5207/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mestne občine
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Jankovič, po pooblastilu Nataše Turšič, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1475
– parc. št. 1842 in 1843, k.o. Bežigrad, dne
29. 4. 2009, pod opr. št. Dn 31787/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe namesto
razlastitve z dne 22. 9. 1989, sklenjene med
Klopčar Fedorjem, Vilharjeva 23, Ljubljana
ter Skupnostjo za ceste Ljubljana in Skladom stavbnih zemljišč Mesta Ljubljane, za
parc. št. 1842 in 1843, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 3503/2009
Os-5252/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Repnik Sonje,
Bevke 128, Log pri Brezovici, ki jo zastopa
Mejnik podjetje za gospodarske storitve,
d.o.o., Letališka c. 32j, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 9, na naslovu Celovška cesta 263, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 3385/9, k.o. Dravlje, dne 23. 3.
2009, pod opr. št. Dn 3503/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 73-4531
z dne 13. 3. 1973 in pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. 73-4531/I-FN z dne
15. 11. 1973, sklenjene med PZ Giposs,
Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Brus Sonjo, Roška 25, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 3385/9,
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
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2009
Dn 10675/2009
Os-5253/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krstić Nikole,
Viška cesta 49c, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 1 v kleti, na naslovu Viška cesta 49/c,
Ljubljana, z ident. št. 121.E, vpisano v podvl. št. 3836/62, k.o. Vič, dne 3. 6. 2009, pod
opr. št. Dn 10675/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe o prodaji garaže iz leta 1967,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13, Grosuplje (kot prodajalcem) in Horvat Jožetom, Viška cesta 49c,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 121.E, vpisano v podvl. št. 3836/62, k.o. Vič;
– pogodbe o prodaji garaže iz leta 1975,
sklenjene med Horvat Jožetom, Viška cesta
49c, Ljubljana (kot prodajalec) in Krstić Nikolo, Viška cesta 49c, Ljubljana (kot kupec), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 121.E,
vpisano v podvl. št. 3836/62, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2009
DN 1723/2008
Os-5654/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mie
Romčević, Martićeva 10, Zagreb, Hrvaška, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 51.E pri podvl. št. 1418/51, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn. št. 1721/2008 z dne 5. 8. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne pogodbe o
nakupu stanovanja kot posameznega dela
stavbe št. 44/75-ČRT z dne 24. 10. 1975,
sklenjene med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana, ki ga je zastopal Turist progres engineering, Radovljica in kupcem Branislavom
Romčevićem, Martićeva 10, Zagreb, Hrvaška, s katero je prodajalec prodal stanovanjsko enoto št. »B23« v strešni etaži bloka S-1
v Kranjski Gori, v naselju Črtenje.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
51.E pri podvl. št. 1418/51, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagateljice Mie Romčević,
Martićeva 10, Zagreb, Hrvaška in Aleksandre Munjiza, Ilica 130, Zagreb, Hrvaška, za
vsako do 1/2, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v 1 mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 8. 2009
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DN 1999/2007
Os-5655/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra
Šribarja, Remete 62 A, Zagreb, Republika
Hrvaška, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 55.E pri podvl. št. 1411/55, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn. št. 1999/2007 z dne 5. 8. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 4/74-ČRT z dne 29. 8. 1974, sklenjene
med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana, ki
ga je zastopal Turist progres engineering,
Radovljica in kupcem Petrom Šribarjem, Zagreb, B. Adžije 18, Hrvaška, s katero je prodajalec prodal stanovanjsko enoto št. »A26«
(JZ smer) v strešni etaži bloka S-2 v Kranjski
Gori, v naselju Črtenje.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
55.E pri podvl. št. 1411/55, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagatelja Petra Šribarja,
Remete 62 A, Zagreb, Republika Hrvaška
do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v 1
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 8. 2009
DN 103/2008
Os-5656/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Stevanovića, Cesta revolucije 2B, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 30.E pri podvl. št. 2152/30, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn. št. 103/2008 z dne 5. 8. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je Pogodbe št. ISP 343/93-O o
prodaji stanovanja z dne 12. 5. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice
d.o.o., Jesenice in kupcem Duškom Stevanovićem, Trg Rivoli 8, Kranj, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 33 v 7. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 2B, stoječe na parc. št. 518/4
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 61,06 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
30.E pri podvl. št. 2153/30, k.o. Jesenice,
v korist predlagatelja Milana Stevanovića,
Cesta revolucije 2B, Jesenice, do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v 1
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 8. 2009
DN 1723/2008
Os-5657/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Pogačarja, Čičare 5, Kranjska Gora,
zaradi vpisa lastninske pravice na sta-

novanju z identifikatorjem 26.E pri podvl. št. 1411/26, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr. št. Dn. št. 1723/2008 z dne 5. 8.
2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega
dela stavbe št. 7/74-ČRT z dne 2. 9. 1974,
sklenjene med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana, ki ga je zastopal Turist progres engineering, Radovljica in kupcem Janezom Pogačarjem, Dolenjska cesta 45 f, Ljubljana,
s katero je prodajalec prodal stanovanjsko
enoto št. »B 26« v strešni etaži bloka S-1 v
Kranjski Gori, v naselju Črtenje.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
26.E pri podvl. št. 1411/26, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagatelja Janeza Pogačarja, Čičare 5, Kranjska Gora do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v 1
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 8. 2009
DN 3815/08
Os-5658/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice
Hrustelj, Cesta Toneta Tomšiča 93, Jesenice, ki jo zastopa notarka na Jesenicah
Nada Svetina, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2.E pri
podvl. št. 2164/2 k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn. št. 3815/2008 z dne 5. 8. 2009,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je Pogodbe o priznanju solastnine z dne 14. 1. 1998, sklenjene med Hildo
Belec, Cesta Toneta Tomšiča 93, Jesenice
in Metko Bric, Hrušica 71, Hrušica, s katero
je Hilda Belec priznala izključno lastninsko
pravico na stanovanju št. 5, v pritličju stanovanjske stavbe na Jesenicah Cesta Toneta
Tomšiča 93, stoječe na parc. št. 1603/5, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 55,70 m2, Metki
Bric, Hrušica 71.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
2.E pri podvl. št. 2164/2, k.o. Jesenice, v
korist predlagateljice Dragice Hrustelj, Cesta Toneta Tomšiča 93, Jesenice, do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v 1
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 8. 2009
Dn 1212/2009
Os-5668/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Roberta Stranjaka in Urške Stranjak, Notranjska cesta 24, Logatec, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve listine:
– prodajne pogodbe za prodajo stanovanja z dne 20. 12. 2000, sklenjena med
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prodajalcem Svet nepremičnine d.o.o., Dunajska 149, Ljubljana in kupcem Alenom
Albinom Širco, Stara cesta 11, Logatec,
– prodajne pogodbe z dne 20. 5. 2005,
sklenjena med prodajalcem Alenom Albinom
Širco, Stara cesta 11, Logatec in kupcema
Robertom Stranjakom, takrat Cesta na Grmače 14, Moravče in Urško Tome, takrat
Kunaverjeva 14, Ljubljana,
za nepremičnino: enosobno stanovanje
v 1. etaži, v izmeri 45,94 m2, id. št. 1.E
(2017-602-1) v stavbi v Logatcu, Notranjska,
na parceli št. 1753/11, k.o. Dolenji Logatec
(prej parc. št. 107/1).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Roberta Stranjaka in Urške Stranjak,
Logatec, Notranjska cesta 24, na podlagi
teh prodajnih pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave 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
dne 7. 8. 2009

Amortizacije
N 718/2007
Os-2136/09
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Vere Žnuderl iz Maribora, Gosposvetska c. 61, teče postopek za razveljavitev 3
delnic v apoenih I-A-3348 KRS Tabor d.d.
Maribor, Kardeljeva c. 49, sedaj UPC Maribor, Cankarjeva ulica 6.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina/delnice/ predloži sodišču.

Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VI P 2834/2008
Os-9533/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Andreji Fašun, v pravdni zadevi tožeče
stranke SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper toženo stranko Borisa Lajha,
Obrežna ulica 77, Maribor, zaradi plačila
883,42 EUR (prej 211.703,60 SIT), dne
14. 11. 2008 sklenilo:
začasni zastopnik Nenad Zečević,
odvetnik v Mariboru, postavljen toženi stranki s sklepom z dne 13. 4. 2004,
opr. št. I 96/06460, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2008
I P 220/2009
Os-3513/09
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici svetnici Mariji Terboča - Zalti, v
pravdni zadevi tožeče stranke Tjaše Žlebnik,
stan. Slovenska 36, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Franci Košar iz Maribora, zoper toženo
stranko Celestine Aduji, nazadnje stan. Umamo Imo, Umuezegnu Ihitte, Nigerija, zaradi
razveze zakonske zveze ter dodelitve in preživljanja otrok, na predlog tožeče stranke za
postavitev začasnega zastopnika, na podlagi
določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), izven
naroka, dne 23. 4. 2009 sklenilo:
toženi stranki: Celestine Aduji, nazadnje
stanujoč Umamo Imo, Umuezegnu Ihitte,
Nigerija, se kot začasni zastopnik, postavi
odvetnik Andrej Kirbiš iz Maribora.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca,
dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
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bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2009
P 81/2008

Os-4777/09

Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki, Marku Knificu, Partizanska cesta 45, Škofja Loka, v pravdnem
postopku opr. št. P 81/2008, zaradi plačila
3.500,00 EUR s pp, postavilo začasnega
zastopnika Tomaža Osolnika, odvetnika v
Škofji Loki. Postavljen zastopnik bo zastopal toženca v postopku, dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 17. 6. 2009

Oklici dedičem
D 26/2009

Os-4652/09

Pri Okrajnem sodišču v Šentjurju je v
teku zapuščinski postopek po dne 9. 1. 2009
umrlem Jožetu Zapušku, roj. 9. 4. 1934,
nazadnje stanujočem Podvine 19, 3325 Planina pri Sevnici. Kot dediči po njem bi prišli
v poštev tudi njegovi bližnji sorodniki, za
katere pa sodišče ne ve. Sodišče poziva
zakonite dediče, da se v roku 1 leta od objave tega oklica prijavijo sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 4. 6. 2009
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Guslov Slavica, Rusjanov trg 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500084129,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gno‑305907
Jožef Rok, Seidlova cesta 64, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 41601005046,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gng‑305840
Odlazek Vojko, Blvd, James Baucher
91, Bolgarija, Sofija, zavarovalno polico, št.
41601000014, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng‑305865
Sotlaro Andreja, Gornje Laze 6, Semič,
zavarovalno polico, št. 41601005243, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnx‑305873

Spričevala preklicujejo
Avsenik Tonja, Valvazorjeva 2b, Lesce,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice, izdano leta 2007. gns‑305878
Blatnik Stanislav, Dolenji Boštanj 56/c,
Boštanj, spričevala o šolanju za poklicnega
voznika, šolsko leto 1971/72, izdala Srednja
poklicna in strokovna šola, izobraževanje
odraslih Ježica. gnk‑305836
Blaževič Marko, Kapela 49, Brežice, spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 2009. gnv‑305850
Bombek Borut, Kovaška cesta 9, Zreče,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Slovenske Konjice - Zreče, Gimnazija Konjice,
izdano leta 2008. gne‑305817
Brvar Petra, Prevoje pri Šentvidu 160,
Domžale, maturitetno spričevalo Zaris, izdano leta 2003, izdano na ime Jurkovič Brvar
Petra. gnw‑305874
Dečman Tea, Šuštarjeva kolonija 26a,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2006. gnd‑305818
Dubravac Edhem, Partizanska c. 30,
Rakek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole, izdano leta 1991.
gnd‑305893
Eržen Mitja, Kresniške Poljane 15, Litija,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljubljana, leto
izdaje 2005. gnc‑305819
Ferjančič Kim, Ulica Gradnikove brigade
49, Nova Gorica, indeks, št. 11080122, izdan
na Visoki šoli za zdravstvo. gnv‑305800
Fink Uroš, Beričevo 63, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2008. gny‑305847
Glinič Stevan, Krožna cesta 6/2, Koper
- Capodistria, spričevalo 1. in 4. letnika ter
spričevalo o splošni maturi Gimnazije Gian
Rinaldo Carli Koper. gnj‑305912
Grebenc Laura, Lobček 23, Grosuplje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2008. gni‑305913

Hajrudinović Jusuf, Zakotnikova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Borisa
Kidriča, izdano leta 1994. gni‑305863
Hrvatin Tina, Movraž 82, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Tehnična gimnazija Koper, izdano leta 2008. gns‑305882
Hudobivnik Alenka, Pot na Grič 20, Ljubljana, spričevala o poklicni maturi Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
2007. gnq‑305805
Jež Tina, Vošnjakova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2008. gnz‑305846
Jurša Kristina, Jurčičeva 12, Ljutomer,
spričevala za 3. in 4. letnik ter maturitetno
spričevalo Gimnazije »F. Miklošič« Ljutomer.
gnr‑305804
Klanjšček Ljubomir, Šmarjeta 15, Šmarješke Toplice, spričevalo za voznike, kategorije C in E, izdala Šola za poklicne voznike
kovinske stroke Novo mesto, izdano leta
1977. gne‑305842
Kralj Dejan, Jakčeva 17, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 2005, 2006.
gnr‑305858
Kranjec Janko, Bukovica pri Vodicah 46,
Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Center strokovnih šol in osebnih storitev Ljubljana Bežigrad. gnx‑305848
Kranjec Janko, Bukovica pri Vodicah 46,
Vodice, spričevalo za voznika motornih vozil, izdala Avtošola Ježica. gnw‑305849
Kumalić Enes, Brezje pri Grosupljem
71, Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika,
zaključni izpit ter obvestilo o zaključnem izpitu Centra za permanentno usposabljanje.
gnp‑305806
Kuplenk Mihael, Vrh pri Pahi 3, Otočec,
spričevalo 3. letnika in zaključnega izpita
Šolskega centra Novo mesto, izobraževalnega oddelka oblikovalec kovin. gnf‑305816
Lagoja Petra, Na gmajni 22, Mengeš,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Rudolf
Maister Kamnik, smer gimnazija, izdano leta
2002. gnn‑305908
Lavrič Nina, Stična 68 B, Ivančna Gorica,
maturitetno spričevalo, obvestilo o uspehu
pri maturi, spričevalo 3. in spričevalo 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica. gnp‑305906
Lazar Jožefa, Paričjak 24A, Radenci,
diplomo Srednje družboslovne in ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta 1985.
gnb‑305845
Leskovar Žana, Kocjanova ulica 33,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2004. gno‑305857
Lipovac Iztok, Zofke Kvedrove ulica 30,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik, izdano leta 2008. gnf‑305866
Magajna Matic, V Toplice 24, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika.
gnf‑305891
Mehle Sašo, Gospodinjska ulica 23,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Center
strokovnih šol Ljubljana, izdano leta 1982.
gnu‑305801

Mislej Irena, Praproče 13, Črni Kal, spričevalo 4. letnika Škofijske gimnazije Vipava,
izdano leta 1999. gnd‑305843
Mulej Klemen, Griže 10 B, Žalec, maturitetno spričevalo, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano
leta 2006. gnv‑305900
Nilachala Das Belak, Cankarjeva 4, Črnomelj, maturitetno spričevalo Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2003. gnl‑305910
Ogorevec Katja, Archinetova ulica 7,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi ter
maturitetno spričevalo in spričevalo o končani srednji šoli, izdala Srednja upravno
administrativna šola Ljubljana, leta 2008.
gnt‑305852
Omovšek Anja, Kettejeva ulica 13,
Kamnik, maturitetno spričevalo Škofijske klasične gimnazije, izdano leta 2009.
gni‑305838
Osmani Mirsada, IX. Korpusa 26, Izola
- Isola, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran. gnj‑305837
Pervanje Simona, Sestre Efreme 13, Idrija, spričevalo čistilka objektov, izdal Vzgojni
zavod Planina. gnf‑305841
Pogačnik Gašper, Videm 24, Dol pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta 2002. gng‑305915
Pšag Matej, Brilejeva ulica 15, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gng‑305890
Puntar Domen, Ulica Anke Salmič 73,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 1. letnika ŠC Krško - Sevnica, Srednje poklicne in strokovne šole Krško, program elektrotehnik-elektronik, izdano leta 2006.
gnd‑305868
Pust Nina, Cesta Notranjskega odreda
29, Sodražica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2009. gno‑305807
Rijavec Ana Marija, Podin 106, Žalec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Lava, Šolski
center Celje, izdano leta 2008. gni‑305888
Rožman Janko, Črnci 22, Apače, spričevalo o končani Osnovni šoli Kapela.
gnn‑305883
Rupnik Karla, Ješetova 15, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
šole Kranj. gnt‑305902
Senica Sebastjan, Šalek 81, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice. gnk‑305861
Strnad David, Skomarje 11, Zreče, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, Slovenske Konjice, izdano leta 2005. gnw‑305899
Šemrl Gregor, Letališka ulica 4, Lesce,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta 2001. gnf‑305870
Šraj Andreja, Plesiše 20, Logatec, spričevalo ECDL-SI03770, izdalo Slovensko
društvo Informatika, Ljubljana, izdano leta
2009. gnt‑305877
Štefan Gabor, Trnje 132, Črenšovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolski center Murska Sobota, izdano leta 1990.
gny‑305822
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Tahirović Amanda, Seča 92, Portorož Portorose, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Koper. gnm‑305884
Vidmar Blaž, Cesta vstaje 49, Ljubljana,
indeks, št. 30015413, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo. gns‑305853
Vizjak Mojca, Bratov Pihlar 2, Ljutomer,
maturitetno spričevalo III. Gimnazija Maribor, izdano leta 2000. gnj‑305887
Zvizdalo Nina, Šorlijeva 21, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje poklicne in strokovne šole Kranj,
smer Ekonomski tehnik. gnw‑305832

Drugo preklicujejo
ADRIJA LIDER, d.o.o., Ankaranska cesta
007B, Koper - Capodistria, dovoljenja za zaposlitev tujca brez kontrole trga dela, izdano na ime Pepić Svetozar, št. 0636608444,
del. št. 444-26/2008-0600-0634, št. PD:
CA34870, izdano 19. 6. 2008. gnr‑305879
ADRIJA LIDER, d.o.o., Ankaranska
cesta 007B, Koper - Capodistria, dovoljenja za zaposlitev tujca brez kontrole trga
dela, izdano na ime Stančić Đurica, št.
0636608789, del. št. 444-252/2008-06000634, št. PD: CF71190, datum izdaje 24. 12.
2008. gnq‑305880
ADRIJA LIDER, d.o.o., Ankaranska
cesta 007B, Koper - Capodistria, dovoljenja za zaposlitev tujca brez kontrole trga
dela, izdano na ime Vasiljević Darko, št.
0636608516, del. št. 443-25/2008-06000634, št. PD BV55275, izdano dne 2. 7.
2008. gnp‑305881
Benič Marina, Prežihova 18, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 01006542, izdala
Pedagoška fakulteta. gne‑305867
Berlinger Vojko, Vurberk 100, Spodnji
Duplek, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-23574-00/95, ser. št.
9/567, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper. gnz‑305821
Bog Grad d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244235584, izdano na ime Hajdarević
Jasmir. gnn‑305808
Bog Grad d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244235109, izdano na ime Memić Smajo. gnm‑305809
Bog Grad d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244233955, izdano na ime Erak Mlađen.
gnl‑305810
Bog Grad d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244233953, izdano na ime Buljubašić
Vahid. gnk‑305811
Bog Grad d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244234308, izdano na ime Huskić Enes.
gnj‑305812
Bog Grad d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244233946, izdano na ime Ljubijankić
Razim. gni‑305813
Bog Grad d.o.o., Celovška cesta 136,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244235192, izdano na ime Hašić Hasan.
gnh‑305814
Bolanča Damir, Razgled 2, Piran - Pirano, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. št. 26293-01628-0/05, ser. št.

445, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnf‑305820
Cergolj Tomaž, Erjavčeva 10, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-10662/00-99, ser.
št. 6465/99, izdala Uprava RS pomorstvo
Koper. gns‑305803
Damjan Klampfer, Pod Pohorjem 17, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-03703-0/00, ser. št. 2694,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru dne
11. 10. 2000. gnr‑305854
Divjak Martin, Pokleka 72, Blanca, certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji št.
1272, izdala Gospodarska zbornica Slovenije, leta 2005. gnx‑305898
Dushko Spirovski, Poljanškova ul. 36,
Ljubljana, dovoljenje za zaposlitev tujca brez
kontrole trga dela, št. 99289830722, izdano
na ime Haxhimeda Jakup. gny‑305872
Florjanc Živa, Braslovče 18, Braslovče,
študentsko izkaznico, št. 18080184, izdala
Filozofska fakulteta. gns‑305903
HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7 a,
Nova Gorica, službeno izkaznico, št. 1029341, izdano na ime Planišček Bojan, Ministrstvo za notranje zadeve. gny‑305897
Hočevar Jožica, Hudo Brezje 29, Studenec, študentsko izkaznico, št. 30014623,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gnt‑305802
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04
in 56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Emil Kovše, inž. stroj., S-0665, Anton Mohar,
univ. dipl. inž. el., E-0408 Irena Zidarič,
inž. gradb. G-1544, Borut Lenarčič, univ.
dipl. inž. grad., G-1461, Ervin Zandomeni,
inž. gradb., G-1159, Anton Šajna, univ.
dipl. inž. grad., G-1771, Malek Boris, univ.
dipl. inž. str., S-0600, Vesna Sušec-Šuker, univ. dipl. inž. grad., G-0205, Matjaž Kolman, univ. dipl. inž. str., S-0628,
Uranšek Maksimiljan, univ. dipl. inž. grad.,
G-1732, Marko Lenarčič, univ. dipl. inž.
geod., G-1671, Marko Lenarčič, univ. dipl.
inž. geod., Geo0125, Milan Kuster, inž.
gradb., G-2261, Ivan Lovec, inž. gradb.,
G-0788, Janez Preskar, univ. dipl. inž.
grad., G-0754, Branko Koprčina, inž.
gradb., G-0767, Peter Rozman, univ. dipl.
inž. grad., G-1432, Tatjana Miklič, inž.
gradb., G-1354, Jože Urankar, inž. gradb.,
G-1180, Mojca Starc, univ. dipl. inž. grad.,
G-0501. Št. 32/2009 Ob-5636/09.
ITRO, trgovina, servis in storitve, d.o.o.,
Železarska c. 3, 3220 Štore, veljavnost
štampiljke z naslednjo vsebino: ITRO ITRO,
trgovina, servis in storitve, d.o.o. Železarska
c. 3, 3220 Štore 12. Ob-5637/09.
Klavžar Karli, Hotemaže 56 A, Kranj, izkaznice za vojnega veterana, št. D 002936,
izdano 17. 8. 1999. gnz‑305871
Kragelj Janja, Doblar 14A, Ročinj, študentsko izkaznico, št. 69100549, izdala Univerza v Novi Gorici. gnc‑305844
Krajcar Robi, Strunjan 18, Portorož - Portorose, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-00959-0/91, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper. gnk‑305911
Krenker Tanja, Turiška vas 1, Šmartno
pri Slov. Gradcu, študentsko izkaznico, št.
01008238, izdala Pedagoška fakulteta.
gnl‑305885
Krumpak Anton s.p., Sotelska ulica 5, Rogaška Slatina, voznikove kartice
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št. 1070500006994000, izdal Cetis d.d..
gnj‑305862
Lešer Miha, Sladki Vrh 8, Sladki Vrh,
študentsko izkaznico, št. 01005598, izdala
Pedagoška fakulteta. gnu‑305901
MAB transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico države Rusije z oznako 643/11, št. dovolilnice
0663852. gnp‑305835
Majsova Natalija, Ulica Hermana Potočnika 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21080927, FDV. gnc‑305869
Mesarič Zdravko s.p., Breg 20, Majšperk, licenco za tovorno vozilo Iveco 49.12
Turbo Dayly, z reg. oznako MB 26-60Z.
gnq‑305859
Mini marketing, d.o.o. Stranice, Stranice 19, Stranice, izvoda licence za tovorno
vozilo znamke MAN 19.361 FL reg. št. CE
71-88E. gnm‑305909
Moljk Vladimir, Ljubljanska cesta 5C, Kočevje, orožni list, št. ser. št. 41494, reg. št.
listine: 00160013847, izdala UE Kočevje.
gne‑305892
N.I.K.A., Florijan Kovač in, Suha pri Predosljah 032, Kranj, digitalne kartice voznika,
št. 1070500014765000, izdano na ime Ivan
Šircelj, izdal Cetis d.d. gnc‑305894
Perić Petar, Plintovec 14, Zgornja Kungota, voznikove tahografske kartice, št.
1070500013614001, izdana 31. 3. 2009 in
velja do 25. 3. 2010. gnu‑305876
Podbornik Srečko, Velika Pirešica 32, Žalec, digitalne kartice voznika,
št. 1070500012138000, izdal Cetis. d.d.
gno‑305886
Pompe Jure, Tacenska cesta 137, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19314256,
izdala Ekonomska fakulteta. gnh‑305864
Požrl Peter, IX. korpus 18, Izola - Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2085/00-98, ser. št. 1631/98,
izdano 10. 7. 1998, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gne‑305917
Požrl Tjaša, IX. korpus 18, Izola - Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-7677/00-94, ser. št. 0911/99,
izdano 18. 3. 1999, izdano na ime Volmut
Tjaša, izdala Uprava RS za pomorstvo Koper. gnj‑305916
Prevozništvo Alojz Petrič s.p., Jezero 035, Preserje, delovnega dovoljenja na
ime Skolović Sladimir, št. 04244252582.
gnh‑305889
Ptičar Maja, Cankarjeva ulica 2, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 27004813, izdano na Fakulteti za matematiko in fiziko.
gnm‑305834
Špenko Danilo, Vodice na Dole 18, Vodice, službeno izkaznico, št. 102006, izdano na Ministrstvu za notranje zadeve.
gnv‑305875
Štajner Janko, Strmec pri Sv. Florijanu 7,
Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
30013686, izdano na Fakulteti za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gnh‑305839
Šubic Marko, Selo 41a, Žiri, službeno
izkaznico, št. 010458. gnl‑305860
Tajnšek Tomaž, Kardeljev trg 1, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-1903-0/05, ser. št. 306, izdala
Uprava RS za pomorstvo v Kopru dne 14.
6. 2005. gnq‑305855
Tajnšek Tomaž, Kardeljev trg 1, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti z upravljanjem
z radijsko postajo VHFGMDSS št. 2629200635/05, ser. št. 119, izdala Uprava RS
za pomorstvo v Kopru dne 20. 6. 2005.
gnp‑305856
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TERMO SGD, d.o.o., Šešče pri Preboldu
048A, Prebold, osebno delovno dovoljenje,
št. 0103174705, izdano na ime Todorović
Goran. gng‑305815
Transporti Draganovič Enes s.p., Tkalska 3/B, Celje, izvoda licence za vozilo za
mednaroni prevoz blaga v cestnem prometu, št. 008118/009, z veljavnostjo 30. 11.
2012. gnf‑305895
Transporti Draganovič Enes s.p., Tkalska 3/B, Celje, veljavnosti potrdila za voznika, izdano na ime Galib Konjić, št. potrdila
008118/MJ13-3-6770/2008. gnz‑305896
Urevc Igor, Rečiška 29, Bled, digitalne
kartice voznika, št. 1070500000817010, izdal Cetis d.d. gnc‑305823
Zalokar Ana, Brilejeva ulica 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63080352, izdano
na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
gnh‑305914
Zelenik Anton s.p., Svetinci 040A,
Destrnik, dovolilnice, št. 100962 BIH.
gnu‑305851
ZIDOPROF, d.o.o., Ulica Dušana Kvedra
20, Šentjur, osebno delovno dovoljenje, št.
0103173071, izdano na ime Hyseni Florim.
gnb‑305824
ZIDOPROF, d.o.o., Ulica Dušana Kvedra
20, Šentjur, osebno delovno dovoljenje, št.
0103174229, izdano na ime Nasupović Kemal. gne‑305825
ZIDOPROF, d.o.o., Ulica Dušana Kvedra
20, Šentjur, osebno delovno dovoljenje, št.
0103174230, izdano na ime Hashimi Jeton.
gny‑305826
ZIDOPROF, d.o.o., Ulica Dušana Kvedra
20, Šentjur, osebno delovno dovoljenje, št.
0103174233, izdano na ime Xhema Muharem. gnt‑305827
ZIDOPROF, d.o.o., Ulica Dušana Kvedra
20, Šentjur, osebno delovno dovoljenje, št.
0103174234, izdano na ime Hashimi Zenel.
gns‑305828
ZIDOPROF, d.o.o., Ulica Dušana Kvedra
20, Šentjur, osebno delovno dovoljenje, št.
0103174237, izdano na ime Imamović Emir.
gnv‑305829
ZIDOPROF, d.o.o., Ulica Dušana Kvedra 20, Šentjur, osebno delovno dovoljenje,
št. 0103174555, izdano na ime Ajruli Gzim.
gnq‑305830
ZIDOPROF, d.o.o., Ulica Dušana Kvedra 20, Šentjur, osebno delovno dovoljenje,
št. 0103174242, izdano na ime Gashi Izak.
gnp‑305831
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Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1-UPB3)
Glavne spremembe zadnje novele zakona (ZGD-1C) se nanašajo na poglavje o
delniški družbi.

hrvuêvê
nvzwvkhyzrpoê
ky|%ihoê
Ânk¾¡¾|wi£Ã
êê
qê{O

E
IZID .
.9

1

Nagrajevanje članov uprav in nadzornih svetov je urejeno bolj restriktivno:
– njihovi prejemki morajo biti v skladu s politiko razdelitve dobička
po sklepu skupščine,
– nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade upravi,
– uveljavlja se odškodninska odgovornost članov nadzornih svetov
pri nadzoru nad izplačevanjem nagrad upravi,
– člani nadzornih svetov ne morejo biti več udeleženi pri dobičku.
V zvezi s skupščino so natančneje določene vsebina in objava sklica ter
organizacija skupščine (roki, prijava, pooblaščenci, uporaba varnih elektronskih
medijev …). Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem
trgu, pa mora izpolnjevati še dodatne zahteve glede sklica.
Kot je po novem skupščina pristojna za določitev politike prejemkov organov
vodenja ali nadzora, so tudi pravila, kaj in komu poročati, zdaj jasnejša:
delničarji bodo tako bolje obveščeni. Tudi do nasprotja interesov ne bo več
prihajalo tako pogosto, saj novela ta pojem natančno določi.

Redna cena: 38 EUR

Cena v prednaročilu: 33 EUR
Število strani: 448
Vezava: trda vezava

Večji del določb se začne uporabljati 1. septembra 2009, družbe pa morajo
svoje statute s spremenjenimi določbami zakona uskladiti najkasneje do
1. septembra 2010.

! • uradno prečiščeno besedilo

N A R O Č I L N I C A

• spremembe ZGD-1C so natisnjene polkrepko
• stvarno kazalo

PREDNAROČILO (do izida knjige 1. 9. 2009)

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3)
• trda vezava

33 €

cena:

Podjetje

Število izvodov
Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE
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