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Javni razpisi
Ob-6201/09
Sprememba
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi Uredbe o
finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08
in 34/09 v nadaljnjem besedilu: Uredba),
Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne
20. decembra 2007 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL
L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja spremembo javnega razpisa za ukrep
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali
nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu.
V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev iz naslova izvajanja ukrepa Finančna
pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu
(objava v Uradnem listu RS, št. 63/09), se
v poglavju I. predmet javnega razpisa spremeni drugi odstavek tako, da se po novem
glasi, kakor sledi:
»Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za financiranje vlog prispelih
na javni razpis za ukrep Finančna pomoč
ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti
za delo na kmetijskem gospodarstvu
znaša do 93.400 EUR.«
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-6138/09
Obvestilo
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa za
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1B) (objava v Uradnem listu RS, št. 32/09 z dne 24. 4. 2009
– Ob-3246/09).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 009-0001/2008
Ob-6140/09
Razveljavitev
Na podlagi četrtega odstavka 135. člena
Zakona o upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06; ZUP-UPB2, in spremembe,
126/07, 65/08), Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, izdaja sklep
o razveljavitvi I. sklopa javnega razpisa za
oddajo oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v Občini Grosuplje.

1. Javni razpis za oddajo oglasnih mest
in/ali oglasnih objektov v Občini Grosuplje,
št. 009-0001/2008, objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/08 z dne 4. 7. 2008, za sklop
I., se razveljavi.
2. Sklep velja z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Občina Grosuplje
Št. 160-1/2009-232
Ob-6095/09
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 122/08), naslednji
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa Zdravo mesto v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2009
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za sofinanciranje programa Zdravo mesto v Mestni
občini Slovenj Gradec.
II. Predmet javnega razpisa so
1. Projekti v okviru programa Zdravo mesto v Mestni občini Slovenj Gradec, ki se
v letu 2009 nanašajo na tematiko preventive
ter osveščanja in izobraževanja občanov na
vseh življenjskih področjih v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Vsebina programov:
Programi na tematiko preventive ter
osveščanja in izobraževanja občanov na
vseh življenjskih področjih, še posebno pa
na preventivi in osveščanju vseh starostnih
skupin občanov, vsebujejo:
– programe za vzpodbujanje zdravega
odnosa do sebe in okolja v vseh življenjskih
okoljih,
– programe ustvarjalnega preživljanja
prostega časa za vse občane,
– programe, namenjene informiranju in
izobraževanju občanov o zdravem načinu
življenja ipd.
III. Na razpis se lahko prijavijo
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe iz področja sociale,
izobraževanja, zdravstva, oziroma širše ob
pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju svoje dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva, v primeru, da se na razpis prijavljajo društva,

d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
Posebni pogoji:
Pri obravnavi prispelih prijav imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini in so kakorkoli povezani z zagotavljanjem zdravega načina življenja v Mestni
občini Slovenj Gradec.
Na razpisu bodo projekti, ki so bili v letu
2009 kakorkoli že financirani s strani Mestne
občine Slovenj Gradec, izločeni.
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev:
okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih temu razpisu, znaša 3.000,00
EUR.
V. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji
dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo
v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik, od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za
sofinanciranje projektov v okviru programa Zdravo mesto v Mestni občini Slovenj
Gradec za leto 2009 lahko najdete tudi na
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec
z naslovom http://www.slovenjgradec.si.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 21. 9. 2009 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12.
ure, istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis Zdravo mesto.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika dne 23. 9.
2009. Odpiranje ponudb ni javno.
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V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo prijavo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava izločena
kot nepopolna.
VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 671-583-2009-1
Ob-6096/09
Komisija Mestne občine Ljubljana za nagrade Marjana Rožanca na podlagi 6. člena
Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 10/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca
za področje športa v Mestni občini
Ljubljana za leto 2009
Mestna občina Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa
v Mestni občini Ljubljana za leto 2009.
Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci
v športu in športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu (letu 2008) ali za delo
v daljšem obdobju.
Podeljene bodo največ štiri nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni
občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke
oziroma kandidata za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrade mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija
za nagrade Marjana Rožanca, Staničeva
41, SI-1000 Ljubljana, do vključno 30. 10.
2009, v zaprti kuverti s pripisom »Za razpis
MR – ne odpiraj«.
Slovesna podelitev bo 26. 11. 2009.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
08/200-39-00 Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-188/2009
Ob-6097/09
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04), Pravilnika
o spremembah Pravilnika o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 71/08) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2009
(Uradni list RS, št. 124/08) objavlja Mestna
občina Koper
javni razpis
za dodelitev štipendij nadarjenim
študentom za študijsko leto 2009/2010
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem
letu 2009/2010, in sicer:
– 2 štipendiji za študij v tujini;
– 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji.
2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo
študenti dodiplomskega in podiplomskega
študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da dosegajo najmanj prav dober učni
uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo
ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih
področjih;
– da študentje ob vpisu v prvi letnik niso
starejši od 21 let, študentje podiplomskega
študija pa ne starejši od 28 let;
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 80% povprečne
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne
opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nimajo
druge štipendije.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive
z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi
študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve
alinee, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih, ki pogoje iz prve alinee prvega
odstavka tega člena izpolnjujejo.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na
obrazcu »Vloga za dodelitev štipendije
za študijsko leto 2009/2010«, ki ga dobite
na spletnih straneh Mestne občine Koper
–www.koper.si ali osebno dvignete v glavni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v študijskem letu
2009/2010;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju
pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in
nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila,
ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da je kandidat državljan RS;
– izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta;
– življenjepis;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma
oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu;
– potrdilo o družinskih članih, ki ga izda
Upravna enota Koper;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila
za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti,
nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upošteva naslednja merila:
– uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri
zaključnem izpitu oziroma višja povprečna

ocena kandidata in boljši dosežki na drugih
(izvenšolskih) področjih delovanja in
– druga merila v skladu s Pravilnikom
o štipendiranju.
5. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na
obrazcu: »Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2009/2010«. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 12. oktobra 2009, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti pravilno označena, in
sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev štipendije 2009/2010 št. 410-188/2009.« Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in pravočasne.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 14 dni od izteka roka
za oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo
urejena s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, Mirjam Lemut, tel. 05/66-46-239 ali
e-mail mirjam.lemut@koper.si.
Mestna občina Koper
Ob-6098/09
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS, št.
90/07), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08
in 57/09) in Sklepa o razpisu štipendij, objavlja Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom
in študentom Občine Šentrupert za
šolsko oziroma študijsko leto 2009/2010
1. Predmet javnega razpisa: Podelitev
štipendije za izobraževalne programe na
področju turizma in štipendije za nadarjene
dijake in študente Občine Šentrupert.
2. Pravico do štipendije Občine Šentrupert lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo
srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti
dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa,
razen študenti z vpisanim absolventskim
statusom, če izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini
Šentrupert,
– da ima status dijaka oziroma status
rednega študenta,
– da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu
RS za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima status zasebnika ali samostojnega
podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in
ne prejema druge štipendije v RS.
Kandidat za štipendijo, ki se podeljuje za
izobraževalne programe na področju turiz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ma, mora poleg zgoraj navedenih splošnih
pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je redno vpisan v srednješolski izobraževalni program turistični tehnik oziroma višješolski, visokošolski strokovni ali
univerzitetni študijski program za področje
turizma.
Kandidat za štipendijo za nadarjene dijake in študente mora poleg zgoraj navedenih
splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj: da je
v preteklem šolskem letu dosegel najmanj
prav dober učni uspeh – učenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– letnik izobraževanja, pri čemer ima ob
enakih pogojih prednost kandidat vpisan
v višji letnik;
– oddaljenost šole od kraja bivanja;
– ob enakih ostalih pogojih ima pri vseh
vrstah štipendije, ki jih podeljuje Občina
Šentrupert, prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. Dohodek na
družinskega člana se bo izračunal v skladu
z 10. in 11. členom Pravilnika o podeljevanju
štipendij Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 90/07).
Popolne, ustrezno dokumentirane in
v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Šentrupert.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
Za šolsko oziroma študijsko leto 2009/2010
bosta v skladu s Pravilnikom o podelitvi
štipendij Občine Šentrupert, predvidoma
dodeljeni 2 štipendiji, in sicer: 1 štipendija za izobraževalne programe na področju
turizma in 1 štipendija za nadarjene dijake
in študente. Višina štipendije za dijake bo
znašala 115,00 EUR mesečno, za študente
pa 125,00 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij za leto 2009 in 2010 znaša 3.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena
v proračunu Občine Šentrupert, na podlagi Odloka o proračunu Občine Šentrupert
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08 in
57/09).
5. Vsebina prijave: Prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– originalno potrdilo o vpisu za šolsko
oziroma študijsko leto 2009/2010;
– fotokopija spričevala oziroma potrdilo
o opravljenih izpitih v šolskem oziroma študijskem letu 2008/09;
– fotokopija osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista).
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: Javni razpis se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šentrupert www.sentrupert.si.
Obrazci so od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert, in na spletni strani občine.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje:
Prijavo z zahtevanimi dokazili je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do 2. oktobra
2009, do 13. ure, osebno v sprejemni pisarni
občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert, z oznako »Ne odpiraj –

vloga za podelitev štipendije 2009/10«. Veljajo tudi vloge z odtisnjenim poštnim žigom
na kuverti na dan 2. oktober 2009.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan
k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se
s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: Sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja
vlog.
O podelitvi štipendij Občine Šentrupert
bo odločala na predlog Komisije za štipendiranje občinska uprava Občine Šentrupert
z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od
prejema odločbe zoper odločitev občinske
uprave vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šentrupert
kot štipenditorjem in izbranim štipendistom,
v skladu z določili pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Danica Grandovec, tel. 07/34-34-607.
Občina Šentrupert
Št. 330-014/2009
Ob-6123/09
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 123/08), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07), Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Sevnica za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07) ter na
podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne pomoči »Finančna sredstva za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Sevnici«, št. priglasitve: K-BE017-5883008-2007 z dne, 14. 6.
2007 ter na podlagi mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Sevnica« št. priglasitve:
M002-5883008-2007, z dne 19. 6. 2007 Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica
za leto 2009 – jesenski del
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2009, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2009. Okvirna višina sredstev 25.048
EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
Pomoči de minimis
1. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (16. člen) 8.728
EUR.

Št.

71 / 11. 9. 2009 /

Stran

2309

Druge vrste pomoči
2. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij (19. člen) 16.320 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občne
Sevnica za leto 2009.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom
in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora
hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči
za: plačilo raznih taks, prispevkov, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov in garancij,
stroškov zavarovanj, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih za isti namen oziroma
izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz
drugij javnih sredstev (državnih ali EU).
10. Vloge bodo obravnavane tudi na
podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju
tega razpisa.
11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de
minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški
se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči, določena z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Pomoči de minimis
1. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
8.728 EUR (proračunska postavka 11403).
Cilji ukrepa so:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Predmet podpore je:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
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transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog
z navedbo razdalj in številom prevozov letno
in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, oddaljenih več kot
štiri kilometre od sofinanciranega kraja do
končne lokacije.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Območja oziroma prevozi iz krajev, ki
so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec
pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju,
Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica,
Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka,
Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje
Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle,
Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale,
Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.
Upravičenci so:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta.
Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti
(Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID),
– sedež obratovalnice oziroma podjetja
in poslovni prostori morajo biti na območju
Občine Sevnica,
– zgoraj navedeni upravičenci morajo
svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica,
– računi oziroma dokazila stroškov za
katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 dalje,
– skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza predmetu
ukrepa.
Druge vrste pomoči
2. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij
Okvirna višina razpisanih sredstev
je 16.320 EUR (proračunska postavka
11412).
Predmet podpore:
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja
novih znanj in novih tehnologij kmetijske
proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih
strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji
kot njeni bodoči prevzemniki kmetij.
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Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
v Občini Sevnica,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– potrdilo o rednem vpisu,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo Centra za socialno delo, da
vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške
štipendije (potrdilo pridobi Občina Sevnica),
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopija zadnjega računalniškega izpisa
subvencijskih obrazcev.
Bruto intenzivnost pomoči je:
V šolskem letu 2009/2010 bo znašala
štipendija na upravičenca do 170 EUR mesečno, in sicer se nameni za 12 mesecev.
Upravičenci do sredstev so:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Sevnica.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo
prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali imajo prosilci edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Razpis je odprt do 19. 10. 2009.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. 10. 2009 na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto najpozneje do
19. 10. 2009 (datum poštnega žiga na dan
19. 10. 2009).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – stroški transporta«,
»Ne odpiraj javni razpis – štipendije«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju
javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v javnem razpisu.
Upravičencem sredstev Občina Sevnica izda sklep o višini odobrenih sred-

stev za posamezen ukrep in v obrazložitvi
sklepa se opredli še namen ter opravičljive
stroške za katere so bila sredstva namenjena. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma
zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski računa na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Sevnica najkasneje do
10. 12. 2009.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za
dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2009.
VIII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje
2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/816-12-33, e-mail: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan,
v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
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Javne dražbe
Št. 352-12/2008-16-04

Ob-6181/09

Delni preklic in popravek
Občina Laško in Komisija za vodenje
in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), delno preklicujeta javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov na Aškerčevi cesti 4, v Rimskih Toplicah, objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. 8. 2009,
Ob-5835/09.
Delni preklic se nanaša na odprodajo
naslednje nepremičnine:
Neto tlorisna
površina dela
Številka
stavbe (v m2)
Dejanska raba
poslovnega
– vpisana
dela stavbe
prostora
v kataster
stavb
nestanovanjska – poslovni
1039-960-1
1
90,55 m2
prostor lekarne
Številka
dela
stavbe

Izklicna cena za zgoraj opisano nepremičnino je znašala 176.166,77 €.
Občina Laško in Komisija za vodenje in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem zainteresiranim kupcem za
nakup preostalih dveh poslovnih prostorov
sporočata, da ostale določbe javne dražbe
objavljene v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
28. 8. 2009, Ob-5835/09, ki se nanašajo na
javni dražbi za preostala poslovna prostora,
ostajajo nespremenjene. Črta se zgolj določba zadnjega stavka prvega odstavka VIII.
točke in druga alinea X. točke, v delu ki od
uspelega dražitelja zahteva, da: »izpolnjuje
pogoje za opravljanje lekarniške oziroma
zobotehnične dejavnosti, kolikor se prijavi
na javno dražbo za poslovni prostor lekarne
oziroma zobotehnike«.
Občina Laško
Ob-6180/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.

III. Opis predmetov prodaje:
Stanovanja
1. Enosobno stanovanje (prazno), št. 1
v PR, v izmeri 35,46 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Rožna ulica 5, Mokronog,
stoječe na parc. št. 42/12 zkv 1276, k.o. Mokronog, ident. št. 1412/1254/1 letnik 1978,
(tablica Mors 20476).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 10. do 11. ure,
– 22.9 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 30.000,00 EUR.
2. Trisobno stanovanje (prazno), št. 3
v PR, v izmeri 72,95 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica talcev 6, Rimske Toplice, stoječe na parc. št. 969/6. 313.S, k.o.
Rimske Toplice. št. 1039/769/, letnik 1938,
(tablica Mors 27955).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 10. do 11. ure,
– 22. 9. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 25.800,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2
v 2. in 1. etaži, v izmeri 76,84 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Vošnjakova ul. 8,
Slovenska Bistrica, podvložek 2971/2, 2.E,
k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik 1958,
(tablica Mors 26990).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 56.100,00 EUR.
4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2
v 2. in 1. etaži, v izmeri 62,25 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Slovenska ul. 2,
Slovenska Bistrica, podvložek 894, 2.E, k.o.
Slovenska Bistrica (753), letnik 1964, (tablica Mors 26997).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 11. do 12. ure,
– 22. 9. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 38.300,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5
v I. nad. v 2. in 1. etaži, v izmeri 55,32 m2
v stanovanjski stavbi, na naslovu Slovenska
ul. 2, Slovenska Bistrica, podvložek 894/5,
5.E, k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik
1964, (tablica Mors 27000).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 11. do 12. ure,
– 22. 9. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 36.300,00 EUR.
6. Trisobno stanovanje (prazno), št. 19
v IV. nad., v izmeri 66,67 m2 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Prijateljev trg 5, Ribnica, stoječe na parc. št. 1913, k.o. Ribnica,
letnik 1966, ident. št. 1625/293/0 (tablica
Mors 27844).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 10. do 11. ure,
– 22. 9. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 60.300,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12
v II. nad., v izmeri 68,74 m2 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Ul. 21. oktobra 2a, Črnomelj, stoječe na parc. št. 225/24, k.o. Črnomelj, letnik 1954, ident. št. 1535/25/- (tablica
Mors 27766).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 12. do 13. ure,
– 23. 9. 2009 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 40.600,00 EUR.
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8. Trisobno stanovanje (prazno), št. 17
v IV. nad., v izmeri 73,24 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25,
Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice, letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica
Mors 27378).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 13. do 14. ure,
– 24. 9. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 55.800,00 EUR.
9. Trisobno stanovanje (prazno), št. 5
v I. nad., v izmeri 74,89 m2 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Bizeljska cesta 25, Brežice, stoječe na parc. št. 391, k.o. Brežice,
letnik 1965, ident. št. 1300/579/- (tablica
Mors 27366).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 13. do 14. ure,
– 24. 9. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 51.600,00 EUR.
10. Enosobno stanovanje (prazno), št.
10 v KL, v izmeri 40,58 m2 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Vojkova ulica 4, stoječa
na parc. št. 3185 zkv 3095, k.o. Postojna,
letnik 1954, (tablica Mors 25588).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 13. do 14. ure,
– 22. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 55.300,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
11 v II. nad., v izmeri 63,43 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Rozmanova ul. 24a,
Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št. 432/2,
k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št.
2525/926/0 (tablica Mors 25030).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2009 od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 55.600,00 EUR.
12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 75,12 m2 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 9, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/14, k.o. Petelinje,
letnik 1952, ident. št. 2501/641/0 (tablica
Mors 25789).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 12.15 do 13.15,
– 22. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 63.500,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5
v II. nad., v izmeri 75,79 m2 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje
(2501), letnik 1952, (tablica Mors 25795).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 12.15 do 13.15,
– 22. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 54.400,00 EUR.
14. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
1 v PR, v izmeri 67,70 m2 v stanovanjski
stavbi, na naslovu Pod Zavrtnice 11, Pivka,
stoječe na parc. št. 4230/15, k.o. Petelinje
(2501), letnik 1952, (tablica Mors 25790).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 12.15 do 13.15,
– 22. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 58.100,00 EUR.
15. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
17 v III. nad., v izmeri 54,57 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta
22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o.
Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica Mors
28071).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 11. do 12. ure,
– 22. 9. 2009 od 10.15 do 11.15.
b) Izklicna cena: 46.400,00 EUR.
16. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
19 v III. nad., v izmeri 55,95 m2 v stanovanj-
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ski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta
22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o.
Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica Mors
28073).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 11. do 12. ure,
– 22. 9. 2009 od 10.15 do 11.15.
b) Izklicna cena: 45.900,00 EUR.
17. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
22 v IV. nad., v izmeri 54,34 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Kolodvorska cesta
22b, Pivka, stoječe na parc. št. 4235/5, k.o.
Petelinje (2501), letnik 1975, (tablica Mors
28077).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 11. do 12. ure,
– 22. 9. 2009 od 10.15 do 11.15.
b) Izklicna cena: 41.700,00 EUR.
18. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 69,13 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Lendavi, Rudarska ul. 11,
stoječa na parc. št. 6425/7, zkv 3873, k.o.
Lendava (166), letnik 1963, (tablica Mors
27119).
a) Ogled stanovanja:
– 17.9. 2009 od 9. do 10. ure,
– 18. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 33.300,00 EUR.
19. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
8 v II. nad., v izmeri 56,66 m2 v stanovanjski stavbi, na naslovu Partizanska cesta
43, Slovenska Bistrica, stoječe na parc. št.
793, k.o. Slovenska Bistrica (753), letnik
1954, ident. št. 1039/709/- (tablica Mors
27004).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 12.30 do 13.30,
– 22. 9. 2009 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 34.900,00 EUR.
20. Dvosobno stanovanje s kabinetom (prazno), z ident. št. 11.E (cela id. št.
2392/966/24), št. 10, v II. nad., v izmeri
56,19 m2 in ident. št. 24.E, klet št. K 10,
v stanovanjski stavbi, na naslovu Bevkova
1, Ajdovščina, ležeči na parc. št. 1275/29,
podvložek 1607/12, k.o. Ajdovščina (2392),
letnik 1978, (tablica Mors 20899).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 13.45 do 14.45,
– 22. 9. 2009 od 13.45 do 14.45.
b) Izklicna cena: 80.300,00 EUR.
21. Trisobno stanovanje (prazno), z ident.
št. 45.E, v IV. nad. oziroma šesti etaži, v izmeri 74,79 m2 in ident. št. 17.E, klet št. 17,
v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 3č, Ajdovščina, ležeče na parc. št.
1328, podvložek 1863/45 in 1863/17, k.o.
Ajdovščina (2392), letnik 1971, (tablica Mors
25235).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 10. do 11. ure,
– 22. 9. 2009 od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 87.300,00 EUR.
22. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3
v I. nad., v izmeri 74,85 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče na parc. št.
874, zkv 454, k.o. Ajdovščina (2392), letnik
1960, (tablica Mors 25261).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 11.15 do 12.15,
– 22. 9. 2009 od 11.15 do 12.15.
b) Izklicna cena: 62.300,00 EUR.
23. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 74,89 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Cesta IV. prekomorske 10, Ajdovščina, ležeče na parc. št.
874, zkv 454, k.o. Ajdovščina (2392), letnik
1960, (tablica Mors 25262).

a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 11.15 do 12.15,
– 22. 9. 2009 od 11.15 do 12.15.
b) Izklicna cena: 62.300,00 EUR.
24. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10
v II. nad., v izmeri 56,91m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta
3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1328/1,
k.o. Ajdovščina (2392), letnik 1971, (tablica
Mors 25212).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 65.800,00 EUR.
25. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5
v I. nad., v izmeri 57,23m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta
3b, Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1328/1,
k.o. Ajdovščina (2392), letnik 1971, (tablica
Mors 25226).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 65.800,00 EUR.
26. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5 v II. nad., v izmeri 85,19m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Na Livadi 3,
Ajdovščina, ležeče na parc. št. 1083, k.o.
Ajdovščina (2392), letnik 1955, (tablica Mors
25282).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 12.30 do 13.30,
– 22. 9. 2009 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 70.800,00 EUR.
27. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4
v I. nad., v izmeri 81,63 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu na Livadi 4, ležeče na parc. št. 1083, zkv 454 k.o. Ajdovščina
(2392), letnik 1955, (tablica Mors 25285).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 12.30 do 13.30,
– 22. 9. 2009 od 12.30 do 13.30.
b) Izklicna cena: 67.800,00 EUR.
28. Enosobno stanovanje (prazno), št.
3 v I. nad., v izmeri 39,45 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Idrijska cesta
3, ležeče na parc. št. 1085, zkv 454 k.o. Ajdovščina (2392), letnik 1947, (tablica Mors
25247).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2009 od 9. do 10. ure.
b) Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
29. Enosobno stanovanje (prazno),
z ident. št. 3.E, št. S 3 v I. nad., v izmeri
47,27 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na
naslovu Cesta 18 Aprila 5, Vipava, ležeče na parc. št. 1713/74, 1713/73, 1713/72,
podvložek 2235/3, k.o. Vipava (2401), letnik
1978, (tablica Mors 20727).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2009 od 10.15 do 11.15,
– 22. 9. 2009 od 10.15 do 11.15.
b) Izklicna cena: 47.300,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
Oglede stanovanj lahko brez najave
opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih
terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. št.
01/471-2213 od 14. 9. 2009 do 28. 9. 2009
med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena,
kar bo moral na lastne stroške prevzeti
kupec sam. Prodajalec ne prevzema no-
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benih obveznosti iz morebitno drugačne
ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne
dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00
EUR za 400,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
11 19119-7141998-59000. Dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski
račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-59000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 28. 9. 2009 do 12.
ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, javna dražba 29. 9. 2009« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek
dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa
za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne
osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
v kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe v kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
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notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in
fizičnih oseb morajo predložiti notarsko
overjeno pooblastilo za udeležbo na javni
dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno
številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in
razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana,
če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne
dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna
dražba bo posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla, postopek javne dražbe
ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe:
prodaja bo potekala dne 29. 9. 2009, ob 11.
uri v prostorih Ministrstva za obrambo, na
naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 143/09
Ob-6136/09
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na
podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009, uradno
prečiščeno besedilo – UPB 1) in skladno
s programom prodaje nepremičnin v letu
2009, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor (JMSS Maribor) bo izvršil prodajo
naslednjih starejših objektov in stanovanj
v Mariboru po naslednjih izklicnih cenah:

Stran
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Izklicna
cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne cene

Št.
stanovanja

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto
gradnje

Površina
(bruto)
m2

5

1S

1.

1956

41,91

33.930,00

3.393,00

(prodaja 1/2 stanovanjske
hiše)

/

1S

P

1906

48,10

37.260,00

3.726,00

3.

EINSPIELERJEVA ULICA 32

2

1S

kletno

1888

36,61

21.420,00

2.142,00

4.

GORKEGA ULICA 7

5

1S

P

1880

29,75

16.400,00

1.640,00

5.

GORKEGA ULICA 7

1

1S

P

1880

32,88

18.100,00

1.810,00

6.

GORKEGA ULICA 7

2

1S

P

1880

34,74

15.600,00

1.560,00

7.

GORKEGA ULICA 7

4

2S

P

1880

46,24

20.800,00

2.080,00

8.

GORKEGA ULICA 7

6

1S

P

1880

29,05

13.100,00

1.310,00

9.

GORKEGA ULICA 7

7

2S

1.

1880

43,41

32.600,00

3.260,00

10.

GORKEGA ULICA 7

10

gars.

1.

1880

22,45

15.700,00

1.570,00

Zap.
št.
1.
2.

Naslov
BETNAVSKA CESTA 110
CESTA XIV. DIVIZIJE 88

11.

GORKEGA ULICA 51

4

2S

P

1903

67,08

54.360,00

5.436,00

12.

GORKEGA ULICA 55

3

3S

1.

1880

81,81

66.240,00

6.624,00

13.

GROHARJEVA ULICA 9

16

2S

2.

1965

43,74

35.460,00

3.546,00

14.

IZTOKOVA ULICA 23

1

1S

kletno

1939

54,20

24.390,00

2.439,00

15.

KAMNIŠKA ULICA 2

8

gars.

podstr.

1905

28,67

25.830,00

2.583,00

16.

KOROŠKA CESTA 58

4

gars.

P

1800

12,44

8.700,00

870,00

17.

LIMBUŠKA CESTA 12

4

1S

P

1869

28,28

12.700,00

1.270,00

18.

LIMBUŠKA CESTA 12

5

1S

P

1869

27,10

12.200,00

1.220,00

19.

LIMBUŠKA CESTA 12

8

1S

1.

1869

20,16

10.100,00

1.010,00

20.

LIMBUŠKA CESTA 12

11

1S

1.

1869

30,06

18.000,00

1.800,00

21.

LIMBUŠKA CESTA 12

16

1S

podstr.

1869

24,34

14.600,00

1.460,00

22.

MELJSKI DOL 3

1921-1930

554,40

66.000,00

6.600,00

23.

PARTIZANSKA CESTA 29

5

1S

2.

1886

36,85

25.800,00

2.580,00

24.

SMETANOVA ULICA 22A

4

2S s kabin.

P

1909

30,76

10.800,00

1.080,00

25.

SREDNJE 1

3

1S

P

1971

68,10

30.600,00

3.060,00

26.

ŠENTILJSKA CESTA 23

1

1S

kletno

1904

32,63

11.790,00

1.179,00

27.

ULICA POHORSKEGA
BATALJONA 34

5

2S s kabin.

P-nizko

1928

70,80

35.400,00

3.540,00

Celotni objekt (6S+1PP)

* Nepremičnina pod zap. št. 2 – predmet prodaje je solastniški delež stanovanjske hiše v višini 1/2 od celote.

II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00
EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku
dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec)
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa.
IV. Način in rok plačila kupnine
Kupnino je treba plačati v roku 8 dni od
sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.

V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
v II. nadstropju, v Dvorani generala Rudolfa
Maistra, dne 15. 10. 2009, ob 11. uri.
VI. Višina kavcije
Dražitelji morajo do vključno 12. 10. 2009
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št. 01270-6950971157,
z navedbo »plačilo kavcije za nepremičnino
pod št. _«.
Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna.
VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8
dni od dneva dražbe.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in
tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži
varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše
prodajne pogodbe ali ne plača kupnine.

VIII. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno
oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo
banke) za primer vračila kavcije;
2. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
v eni od držav članic Evropske unije;
3. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
4. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
5. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
6. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
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7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo
ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra oziroma druge
ustrezne evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Po oddaji zgoraj navedenih dokumentov,
pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora,
kjer se odvija javna dražba oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
– Pri nepremičninah pod zaporedno št.
2–11, 14, 16–24, 26 in 27 ni vzpostavljena
etažna lastnina.
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari, z izjemo stanovanja pod zaporedno
št. 2, ki je zasedeno.
– Kupec je dolžan plačati davek na
promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške
vpisa prodane nepremičnine v zemljiško
knjigo.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino
je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Če dva ali več dražiteljev, ki dražita
isto nepremičnino in zanju ponujata isto
ceno, nepremičnina ni prodana, dokler
eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do
zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži
vsem dražiteljem.
– Etažni lastniki v večstanovanjski hiši
pod zaporednimi št. 2, 3, 14, 25 in 27 imajo
v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02,
18/07) pri odkupu stanovanja predkupno
pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508.
člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo
– UPB 1) uveljavljali v 30 dneh po prejemu
pisnega obvestila JMSS Maribor o višini
izdražene cene.
X. Ogled
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne 28. 9. 2009, pod zap. št. 1: 9.–10.,
št. 2: 10.15–11.15, št. 3: 11.30–12.30;
– dne 29. 9. 2009, pod zap. št. 4 –
10: 9.–11., št. 11: 11.15–12.15, št. 12:
12.30–13.30;
– dne 30. 9. 2009, pod zap. št. 13: 9.–10.,
št. 14: 10.15–11.15, št. 15: 11.30–12.30, št.
16: 13.–14.;
– dne 1. 10. 2009, pod zap. št. 17 –
21: 9.–11., št. 22: 11.30–12.30, št. 23:
13.–14.;
– dne 2. 10. 2009, pod zap. št. 24:
8.30-9.30, št. 25: 9.45–10.45, št. 26:
11.–12., št. 27: 12.15–13.15.
XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla.
XII. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/250-63-10.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor, www.jmssmb.si.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Ob-6099/09
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9,
5282 Cerkno.
2. Opis predmeta prodaje: nezasedeno trisobno stanovanje št. 14, v večstanovanjskem objektu, na Cesti OF 8, Cerkno,
parc. št. 217/1 k.o. Cerkno, v skupni izmeri
76,81 m2. Stanovanje obsega:
– tri sobe v izmeri 16,49 m2, 14,45 m2 in
13,14 m2,
– kuhinjo v izmeri 12,14 m2,
– kopalnico in WC v izmeri 5,09 m2,
– predsobo v izmeri 8,40 m2,
– ložo v izmeri 3,02 m2 in
– klet v izmeri 4,08 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za stanovanje je 70.000 €.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe, in sicer na
podlagi izstavljenega računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 30. 9. 2009, ob 16. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Cerkno, Bevkova ulica
9, Cerkno.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi ter
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev. Dražitelji – fizične
osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe izročiti na
vpogled dokument s fotografijo, katerega je
izdal državni organ oziroma priglasitveni list,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če
se prijavi samostojni podjetnik.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila
varščine, davčno oziroma ID št. za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži
zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje
zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.
8. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do začetka javne dražbe vplačati
varščino v višini 7.000 EUR na TRR Občine
Cerkno št. 01214-0100014833, sklic: »00
ddmmll« (kjer je »ddmmll« datum nakazila
varščine).
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli,
pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
končanem postopku javne dražbe. Plačilo
varščine se šteje za dano ponudbo najmanj
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po izklicni ceni za predmetno nepremičnino.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od
ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe: ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru z Marjeto Simonič, tel. 05/ 373-46-47,
e.naslov: marjeta.simonic@cerkno.si.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri mag. Martinu
Raspetu, tel. 05/373-46-42, e-naslov: tajnik@cerkno.si.
10. Ustavitev postopka: Občina Cerkno
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, na da bi za to navedla
razloge.
11. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane;
– na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno;
– dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ceno;
– nepremičnina je zemljiškoknjižno in
etažno neurejena;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z Občino Cerkno
kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačano
varščino pa obdrži Občina Cerkno;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) plača
kupec.
Občina Cerkno
Št. 466-21/2004
Ob-6100/09
Na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje
Nepremičnina s parc. št. 252/2, stavbišče v izmeri 220 m2, vpisna pri vložni št.
299, k.o. Javorniški Rovt.
Nepremičnina s parc. št. 252/2, k.o.
Javorniški Rovt, predstavlja starejšo stanovanjsko stavbo, skupaj s pripadajočim
zemljiščem. Stavba obsega pritličje in podstrešje. V pritličju se nahaja veža v izmeri
10,81 m2, kuhinja v izmeri 7,85 m2, soba
v izmeri 14,48 m2, shramba v izmeri 3,22 m2
in drvarnica s straniščem v izmeri 7,25 m2.
Na podstrešju pa se nahaja soba v izmeri 10,66 m2. Skupaj v neto tlorisni površini
54,27 m2. Stavba kot celota je nevzdrževana
in v slabem stanju ter neprimerna za bivanje. Dostop do predmetne nepremičnine je
neposredno z asfaltirane občinske ceste,
ki vodi v Javorniški Rovt. Preko jugovzhodnega dela nepremičnine s parc. št. 252/2
k.o. Javorniški Rovt, poteka javni komunalni
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vod – vodovod (v dolžini ca. 9 m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila trajno
brezplačno služnostno pravico vzdrževanja
(dostop na nepremičnino s parc. št. 252/2,
k.o. Javorniški Rovt, v času vzdrževanja ter
redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki
se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno
korist in na ime Občine Jesenice. V skladu
s prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnina s parc. št. 252/2, k.o. Javorniški
Rovt, leži v območju zs – površine razpršene gradnje- stanovanjski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna
pogodba v pisni obliki.
IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja
Izklicna cena za nepremičnino:
– s parc. št. 252/2, k.o. Javorniški Rovt,
znaša 21.300,00 EUR.
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 100,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 23. 9. 2009, ob
12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine
Najkasneje en dan pred javno dražbo
morajo dražitelji položiti varščino v višini
10% izklicne cene, v višini 2.130,00 EUR,
na podračun EZR Občine Jesenice, odprt
pri Banki Slovenije, št.: 01241-0100007593,
sklic 18 75400-7221002-46621409, s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnina s parc. št. 252/2, k.o. Javorniški Rovt.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku
15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov
transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina s parc. št. 252/2, k.o. Javorniški Rovt, se prodaja po načelu videnokupljeno. Davek na promet nepremičnin (2%
od pogodbene vrednosti) in stroške sklenitve pravnega posla plača kupec.
1. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
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2. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo
varščino.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje 15minut
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti
na kraju javne dražbe ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS)
o plačanih davkih in prispevkih določenih
z zakonom, staro največ 30 dni, šteto od
dneve javne dražbe, velja za pravne osebe,
s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi
enakovredna instituciji, od katere se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni
starejše od 30 dni, šteto od dneve javne
dražbe:
– da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.;
– da ponudnik ni v postopku osebnega
stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni, šteto od dneve
javne dražbe; odločbo upravnega organa
za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz
poslovnega registra za s.p., staro največ 30
dni, šteto od dneve javne dražbe; potrdilo
o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da
ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine
v RS (tujci), če gre za fizične osebe,

– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, (fizične osebe,
s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep
se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ugovor zoper potek postopka javne
dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do
zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija,
ki vodi postopek, odloči takoj.
4. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
5. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko, s soglasjem
župana Občine Jesenice, postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
6. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in spremembe).
IX. Dodatne informacije o nepremičnini
Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnine lahko pokličete na
tel. 04/586-92-80, in sicer v času uradnih
ur od dneva objave javne dražbe do 22. 9.
2009.
Vzorec prodajne pogodbe in izjava iz
VIII. točke tega razpisa sta dražiteljem na
voljo na spletni strani Občine Jesenice
(www.jesenice.si – razpisi).
Občina Jesenice
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Razpisi delovnih mest
Št. 065-1/2006
Ob-6101/09
Svet centra za socialno delo Škofja Loka
razpisuje na podlagi sklepa seje Sveta CSD
Škofja Loka, z dne 3. 9. 2009, delovno mesto
direktorja/-ice Centra za socialno delo
Škofja Loka.
Za kandidata morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
pogoje v skladu s 56. in 57. členom Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 in 41/07):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške
smeri, in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri, zdravstvene
smeri – smer delovna terapija in teološke
smeri z ustrezno specializacijo in 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
za področje socialnega varstva,
ali
– višja izobrazba socialne, psihološke,
pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri
zdravstvene smeri – smer delovna terapija in
teološke smeri z ustrezno specializacijo in 20
let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva in opravljen strokovni izpit
za področje socialnega varstva.
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da svetu
CSD predstavijo program dela, oziroma
vizijo dela Centra za socialno delo Škofja
Loka.
Direktor bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjega dela in referencami ter
vizijo, naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Center za socialno
delo Škofja Loka, Partizanska c. 1D, 4220
Škofja Loka – za razpis.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet CSD Škofja Loka
Št. 946
Ob-6102/09
Socialno varstveni zavod Dutovlje razpisuje po sklepu Sveta zavoda z dne 2. 9.
2009 delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu in pet let delovnih izkušenj,
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju
dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno
dejavnostjo ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
tega zakona in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja
SVZ Dutovlje,
– strokovni izpit s področja socialnega
varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje, oziroma ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja/ice,
– predložijo program dela za naslednji
mandat.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Prijave z dokazili, programom dela in
življenjepis naslovijo kandidati/ke na Socialno varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje 128,
6221 Dutovlje, v zaprti kuverti, z oznako
»razpis za direktorja/ico« v roku štirinajstih
dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Socialno varstveni zavod Dutovlje
Št. 40/2009
Ob-6103/09
Na osnovi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08), Svet
Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška
ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja gimnazije.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje določene v 53. členu Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, in
sicer:
– za ravnatelja je lahko imenovan, kdor
ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit (kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata).
Ravnatelj bo imenovan od 17. 3. 2010 za
obdobje petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, potrdilom o nekaznovanju v skladu s 107. a členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja ter
načrtom vodenja šole v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov:
Svet Šolskega centra Slovenj Gradec,
Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec,
z oznako »Za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po končanem postopku izbire.
Svet Šolskega centra
Slovenj Gradec

Ob-6109/09
Svet Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi
16. člena Odloka o ustanovitvi JZ TKŠM
Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 24/06,
61/06, 137/06, 31/07, 109/07, 51//09), razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine
Mozirje.
Kandidat za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visokošolska ali univerzitetna
izobrazba;
– najmanj dve leti delovnih izkušenj na
vodilnih in vodstvenih mestih;
– poznavanje dejavnosti s področja delovanja zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega in angleškega ali nemškega jezika.
Kandidat mora predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za
njegovo mandatno obdobje (maksimalno 20
strani formata A4);
– življenjepis;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Želeno je, da k prijavi kandidat priloži
tudi ustrezno referenco, glede pridobivana
nepovratnih sredstev.
Mandat direktorja traja pet let in je po
poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, življenjepisom ter programom dela
in razvoja zavoda, pošljite najkasneje v 15.
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JZ
za turizem, kulturo, šport in mladino Občine
Mozirje, Šmihelska cesta 2, p.p. 94, 3330
Mozirje, s pripisom »Razpis za direktorja –
Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave
javnega razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za moške in ženske.
Svet Javnega zavoda
za turizem, kulturo, šport in mladino
Občine Mozirje
Ob-6110/09
Svet Knjižnice Radlje ob Dravi, na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 21. ter 22. člena
Odloka o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob
Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 21,
2003), razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi.
Kandidati za direktorja morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom,
poleg tega pa tudi naslednje pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– opravljen strokovni izpit za bibliotekarja oziroma ga mora opraviti najkasneje
v roku dveh let,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih v javnih zavodih za negospodarsko dejavnost,
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– ima organizacijske sposobnosti, pa
sivno znanje tujega jezika in obvlada osnove računalništva, kar dokazuje v skladu
s 16. členom Statuta Knjižnice Radlje ob
Dravi.
K prijavi mora predložiti program nadaljnjega razvoja knjižnice in njenih enot.
Direktor bo imenovan za mandatno
dobo petih let. Rok za prijavo je osem dni
po objavi razpisa. Prijave z dokazili pošljite
na naslov: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi. Ovojnice je potrebno opremiti z oznako »Ne
odpiraj – javni razpis«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Knjižnica Radlje ob Dravi
Ob-6111/09
Na podlagi 12. člena statuta Kemijski
inštitut objavlja javni razpis za imenovanje
1. vodje Laboratorija za okoljske vede
in inženirstvo m/ž (L05),
2. vodje Laboratorija za polimerno
kemijo in tehnologijo m/ž (L07).
Vodjo laboratorija imenuje direktor, ob
mnenju znanstvenega sveta in soglasju
upravnega odbora. Imenovan je za 4 leta
in je po končanem mandatu lahko znova
imenovan.
Pričetek mandata pod prvo točko je 6. 5.
2010 ali po dogovoru.
Pričetek mandata pod drugo točko je
16. 1. 2010 ali po dogovoru.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– doktorat znanosti,
– mednarodno primerljivi raziskovalni
ali tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih
petih letih,
– izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta (29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti),
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program delovanja oziroma usmeritve
za delo laboratorija.
Informacije so kandidatom na voljo pri
direktorju Kemijskega inštituta, po telefonu
01/47-60-210.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite do 29. 9. 2009 na naslov: Kemijski
inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljub
ljana, z oznako »Razpis l-2010«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v osmih dneh po odločitvi.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-6160/09
Generalni direktor Psihiatrične klinike
Ljubljana na podlagi 49. člena Statuta Psihiatrične klinike Ljubljana in sklepa z dne 1. 9.
2009 objavlja javni razpis za imenovanje
pomočnika generalnega direktorja za
ekonomiko in finance.
Kandidati za pomočnika generalnega direktorja za ekonomiko in finance morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj dve z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Mandat pomočnika generalnega direktorja za ekonomiko in finance je vezan na
mandat generalnega direktorja. Po poteku
mandata je lahko ponovno imenovan.
Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh od
objave tega razpisa na naslov: Psihiatrična
klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub
ljana Polje – kadrovska služba. Prijava naj bo
v zaprti kuverti z oznako »Razpis za delovno mesto – pomočnik generalnega direktorja
za ekonomiko in finance«. Prijavi morajo biti
priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
tega razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.
Kadrovska služba PK Ljubljana
Št. 055/09
Ob-6178/09
Na podlagi 21. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJUUPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E), drugega odstavka 20. člena Zakona
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02,
79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl.US: U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/07 in 45/08 – ZArbit), 18.
člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list
RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki
razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
12/04 in 75/06), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 95/07 – ZSPJSUPB7, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08
– ZZavar-E, 80/08) ter 4. člena Pravilnika
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest Javne agencija za tehnološki razvoj RS,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana objavlja prosto
delovno mesto:
1. višji vodja projektov – zaposlitev za
določen čas – čas trajanja projekta.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 110-69/2009-03110
Ob-6107/09
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
Odl. US), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi
prijav za dodelitev štirih okrajnih ali okrožnih
sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje, in sicer:
1) enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje za
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na
področju priprave kazenske zakonodaje;
2) enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje za
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na
področju priprave civilne zakonodaje;
3) enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje za
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na
področju mednarodnega sodelovanja v civilnih zadevah in
4) enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo na Ministrstvo za pravosodje za
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na
področju mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.
Sodniki bodo dodeljeni za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog za predvideni čas 3 let.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-69/2009-03110
Ob-6108/09
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
Odl. US), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrožnega sodnika na delo
na Ministrstvo za pravosodje.
Sodnik bo dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na področju alternativnega reševanja sporov.
Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 08/09
Ob-6106/09
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:
Matevž Globevnik, z dnem 1. 9. 2009.
Pisarna: Ferrarska ulica 8, 6000 Koper.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Vanja Rakuljič, z dnem 14. 9. 2009.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne
je Špela Zamljen, odvetnica iz Ljubljane,
Čufarjeva 3.
Slava Štampar, z dnem 31. 7. 2009.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Aljoša Štampar Strojin iz Odvetniške družbe
Štampar Strojin in partner, o.p. – d.n.o., odvetnica iz Ljubljane, Dunajska cesta 56.
III. Preselitve
Odvetniška pisarna Cmok & Praznik o.p.,
d.n.o. (odvetnik Aleksander Cmok in odvetnik Niko Praznik), preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Gledališka
ulica 2, 3000 Celje, tel. 03/426-70-00, faks:
03/426-70-01.
Vladko Began, odvetnik iz Celja, z dnem
7. 7. 2009 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Senovica 10 A, 3240
Šmarje pri Jelšah.
Svetlana Vakanjac, odvetnica iz Ljub
ljane, z dnem 22. 7. 2009 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, tel.
01/430-22-40, faks: 08/20-508-20.
Tadeja Erzin Potočnik, odvetnica iz Ljub
ljane, z dnem 1. 8. 2009 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Prešernov trg 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/426-52-26,
01/426-23-19, faks: 01/426-52-26.
Katarina Sibinčič, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 9. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana, tel. 01/231-00-95, faks:
01/430-18-33.
Karin Stražiščar, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 9. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Tržaška cesta
207, 1000 Ljubljana, tel. 059/046-474, faks:
059/046-475.
III. Družbe
Z dnem 28. 2. 2009 odvetnici Martini
Šatej preneha delovno razmerje v odvetniški
pisarni Roka Korena v Ljubljani, Komenskega 12.
Odvetnica Martina Šatej se z dnem 1. 3.
2009 zaposli kot odvetnica v Odvetniški
družbi Čeferin o.p., d.o.o., Grosuplje, Taborska cesta 13.
Z dnem 12. 8. 2009 odvetnica Ireni Jamšek Halas preneha opravljati odvetništvo
kot odvetnica zaposlena pri odvetnici Tadeji
Erzin Potočnik in se z dnem 13. 8. 2009
zaposli v Odvetniški družbi Toš, d.o.o., Beethovnova ulica 12, 1000 Ljubljana.
Z dnem 12. 7. 2009 odvetnica mag. Nina
Brumen preneha opravljati odvetništvo kot
odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi
Maček&Maček, d.n.o., o.p., in se z dnem
13. 7. 2009 zaposli v Odvetniški družbi Vrečer Odvetniška pisarna, d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje.
IV. Spremembe
Odvetnica Nataša Freitag Milanez iz Celja spremeni priimek v: Nataša Freitag.

Z dne 24. 11. 2008 se spremeni hišna
številka in naslov, kjer ima odvetnik dr. Luigi
Varanelli odvetniško pisarno iz Zrinjskega
cesta 9, Ljubljana v: Ulica Janeza Pavla II.
13, Ljubljana.
Odvetniške zbornice Slovenije
Št. 09/0372
Ob-6104/09
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, 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Markovci
z dne 16. 4. 2009 Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 542, njiva v izmeri 2801 m2,
vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci,
– parc. št. 987/276, travnik v izmeri
960 m2, vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci,
– parc. št. 113.S, dvorišče v izmeri 500m2,
stavbišče v izmeri 119 m2 in njiva v izmeri
52 m2, vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci.
Parcela št. 542, k.o. Bukovci, leži v območju kmetijskih zemljišč, parcela št. 987/276,
k.o. Bukovci, leži v območju gozda, parcela
št. 113.S, k.o. Bukovci, pa v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina se prodaja kot zaključena celota, vendar je objavljena tudi javna
prodaja kmetijskih zemljišč (parceli številka
542, njiva v izmeri 2801 m2, vl. št. 213, k.o.
(415) Bukovci in parc. št. 987/276, travnik
v izmeri 960 m2, vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci) pri Upravni enoti Ptuj in bo postopek
prodaje kmetijskih zemljišč izveden v skladu
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja navedene
nepremičnine.
V ceno nepremičnine ni vključen 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki se kupujejo
kot celota,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki); oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po poobla
ščencu,
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– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 12. 2009.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
36.500,00 €.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno-kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na transakcijski račun
Občine Markovci št. 01368-0100017763.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do
sklenitve pravnega posla.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 1. 10. 2009 do
12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine
k.o. Bukovci – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem
v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo
za posamezno enoto.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
ter ogleda nepremičnine se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Mar-
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kovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87,
e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si.
Občina Markovci
Št. 478-88/2009
Ob-6105/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve),
10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,
41/05 in 92/05), 78. člena Zakona o javnih financah (Uradni list št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), določil Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), ter sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina z dne 23. 4. 2009
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija:
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča in sicer:
– parc. št. 1797/1, v izmeri 654 m2, vl. št.
1771 k.o. Ajdovščina, do deleža 564/654,
– parc. št. 1798/1, v izmeri 1408 m2,
vl. št. 1771 k.o. Ajdovščina, do deleža
1228/1408,
– parc. št. 1800/1, v izmeri 7905 m2 vl. št.
180 k.o. Ajdovščina, do deleža 6835/7905
in
– parc. št. 1807, v izmeri 1858 m2, vl. št.
k.o. Ajdovščina, do deleža 1548/1858
(skupaj 10.175 m2).
Preostali deleži zemljišč ostajajo v lasti
Občine Ajdovščina za namene izgradnje povezovalne ceste in komunalne infrastrukture. Z bodočim lastnikom bo takoj po izvedbi
kupoprodaje izvedena razdelitev solastnine
na terenu tako, da bo Občina Ajdovščina postala lastnica zemljišč vzdolž južnega dela
navedenih parcel.
Nepremičnine ležijo znotraj tako imenovane obrtne cone V Talih v Ajdovščini, na elitni lokaciji med hitro cesto Vrtojba – Razdrto
in obvoznico mesta Ajdovščina. V neposredni bližini je priključek s hitre ceste. Obrtna
cona še ni komunalno opremljena, namenjena pa je proizvodno servisni dejavnosti.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo
Najmanjša ponudbena cena za 1 m2 zemljišča znaša 68 € oziroma:
– za delež do 564/654 parc. št. 1797/1
k.o. Ajdovščina 38.352,00€,
– za delež do 1228/1408 parc. št. 1798/1
k.o. Ajdovščina, 83.504,00 €,
– za delež do 6835/7905 parc. št. 1800/1
k.o. Ajdovščina, 464.780,00 € in
– za delež do 1548/1858 parc. št. 1807
k.o. Ajdovščina, 105.264,00 €.
Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini
20% od ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
5. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb
plačati varščino v višini:
– 4.000,00 € za delež do 564/654
parc. št. 1797/1 k.o. Ajdovščina,
– 9.000,00 € za delež do 1228/1408
parc. št. 1798/1 k.o. Ajdovščina,
– 50.000,00 € za delež do 6835/7905
parc. št. 1800/1 k.o. Ajdovščina,

– 11.000,00 € za delež do 1548/1858
parc. št. 1807 k.o. Ajdovščina na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne
v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30
dni;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenija za samostojne podjetnike;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stavbnega zemljišča v POC Gojače. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do torka 29. 9. 2009 do 13. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 13.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
9. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prednostno prodajajo vse skupaj v paketu. Kolikor take ponudbe Občina Ajdovščina ne bo (s)prejela,
se lahko izvede prodaja posamezne nepremičnine. Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
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Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 10. 2009.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni
najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek
21. 9. 2009 od 13. ure do 14. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-6137/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 9., 74.
in 75. člen Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl.
US in 56/08)
javno zbiranje ponudb
za oddajo ateljejev
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
od dne 11. 9. 2009 do dne 25. 9. 2009.
I. Predmet oddaje v uporabo so ateljeji:
1. Gornji trg 24
Prostor št. P01 velikosti 36,83 m2, primeren za slikarski atelje.
2. Trubarjeva 23
Prostor površine 74,83 m2, primeren za
kiparski atelje.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Javni razpis določa pogoje in kriterije za
oddajo javne kulturne infrastrukture.
Pogoji za oddajo nepremičnine v uporabo:
– zagotavljanje javnega interesa na področju kulture: posameznik, ki opravlja dejavnost na področjih likovne/vizualne umetnosti oziroma je kot posameznik vpisan
v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar/kipar;
– ima stalno bivališče na območju Mestne občine Ljubljana;
– ni lastnik prostorov, v katerih lahko izvaja svojo dejavnost.
Kriteriji, na osnovi katerih se vrednoti
javni interes na področju kulture oziroma
pomen za javni kulturni prostor na območju
Mestne občine Ljubljana:
– nagrade
a) Prešernova nagrada 30 točk
b) nagrada Prešernovega sklada, Župančičeva nagrada, mednarodna stanovska
nagrada – vsaka po 10 točk
c) stanovska nagrada 5 točk
Največ 65 točk
– samostojne razstave (največ po 3
v vsakem sklopu)
a) v priznanih mednarodnih razstaviščih
10 točk
b) v priznanih slovenskih in ljubljanskih
galerijah 7 točk
c) v priznanih javno dostopnih zasebnih
razstaviščih 5 točk
Največ 66 točk
– dela v javnih zbirkah (največ po 3
v vsakem sklopu)
a) v priznanih mednarodnih zbirkah 10
točk

b) v priznanih slovenskih in ljubljanskih
javnih zbirkah oziroma postavitve del v javnem prostoru na območju MOL 7 točk
c) v priznanih javno dostopnih zasebnih
zbirkah 5 točk
Največ 66 točk
– izvirnost
Pomen, izvirnost in avtorski pristop točkuje komisija 10–5 točk.
Uporaba kriterijev: Največje možno število točk je 207. Izbrani bodo tisti predlagatelji,
ki bodo dosegli najvišje število točk.
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o delovanju na področju likovne/vizualne umetnosti oziroma dokazilo
o vpisu v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar/kipar;
– dokazilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Ljubljana (fotokopija osebne izkaznice);
– izjavo, da ni lastnik prostorov, v katerih
lahko izvaja svojo dejavnost;
– izpolnjeno in podpisano pogodbo za
oddajo ateljeja v brezplačno uporabo za lokacijo za katero vlaga ponudbo;
– dokazila o izpolnjevanju kriterijev, na
osnovi katerih bo izbran uporabnik ateljeja.
Priloge: fotokopije nagrad, katalogi, dokazilo
o delih v javnih zbirkah, fotografije del v javnem prostoru MOL.
Obrazec za prijavo in osnutek najemne
pogodbe dobite na spletni strani http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Vloge, ki ne bodo vsebovale vseh naštetih dokazil, bodo zavržene kot nepopolne.
III. Pogoji brezplačne uporabe
– Ustvarjalno delo ponudnika je v javnem
interesu Mestne občine Ljubljana, ki na podlagi kriterijev doseže več kot 50 točk.
– Atelje se odda za določen čas treh let,
z možnostjo podaljšanja.
– Uporabnik nima pravice oddati atelje
v podnajem.
– Uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške,
za katere se stranki dogovorita z najemno
pogodbo.
– Uporabnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Uporabnik mora začeti z dejavnostjo
v ateljeju v mesecu dni od dneva prevzema
prostora, če ni drugače določeno.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana,
z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za
uporabo ateljeja – Ne odpiraj«. Na zadnji
strani ovojnice mora biti obvezno naveden
naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
25. 9. 2009. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb, prispelih po razpisnem
roku, komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe, prispele po razpisnem roku,
ter nepopolne ponudbe bodo izločene ter se
jih ne bo obravnavalo.
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Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo in dosegajo več
kot 50 točk, prejme več ponudb za isti prostor oziroma dosegajo enako število točk,
lahko komisija:
– pozove ponudnike, da oddajo ponudbo
za drug razpisani atelje, ali
– opravi s ponudniki dodatna pogajanja.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzel ključev ateljeja
v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da
odstopa od svoje ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo potekalo
v 7 dneh po zaključku razpisa.
2. Pravočasno prispele bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse
ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje število točk, pridobljenih na
osnovi kriterijev.
4. Ponudniki bodo razvrščeni glede na
višino pridobljenih točk.
VII. Rok veljavnosti ponudbe
Dokumentacija ponudnikov, ki ne bodo
izbrani na razpisu, bo vrnjena ponudnikom,
ki jo lahko prevzamejo na Oddelku za kulturo, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z razpisanimi prostori dobite na Oddelku za kulturo, Ambrožev
trg 7, pri Jerneji Batič po tel. 01/306-48-41
ali 031/318-685.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani
MOL.
Omogočen bo tudi ogled prostorov:
Datum
Sreda
16. 9. 2009

Ura
9.
10.

Lokacija
Gornji trg 24
Trubarjeva 23

Mestna občina Ljubljana
Št. 92/2009
Ob-6159/09
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št.
12/2009), 5. člena Statuta Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in
sklepa št. 3, 8. izredne seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor z dne 10. 10. 2008,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
Zemljišče, parc. št. 2811/10 v izmeri
995 m2, k.o. Tabor, ki je v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišča se nahaja na območju, kjer velja Odlok o zazidalnem načrtu za
območje C4 (MUV, št. 23/04) in predstavlja
del gradbene parcele bodočega poslovno
trgovskega objekta.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 421,80 € za m2 zemljišča, skupaj za
995 m2 zemljišča 419.691,00 € in predsta-
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vlja izhodiščno ceno. V ceni ni zajet 20%
DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba.
Zemljišče, parc. št. 2811/10, k.o. Tabor,
bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, to je višjo ali enako od izhodiščne
cene.
Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 419.691,00 €.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., 04515-0000651184, odprt
pri NKBM d.d, najkasneje do 21. 9. 2009,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
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– v pisni ponudbi je treba navesti ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ali enako ceno od
izhodiščne,
– posebna izjavo ponudnika, da ponudba
velja do 31. 10. 2009.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudniki
morajo oddati ali poslati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 22. 9. 2009, do 9.
ure, in sicer na naslov Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, s pripisom:
»Javno zbiranje ponudb – ponudba na nakup zemljišča – Ne odpiraj«.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da
bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in
nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč
izvedla med temi ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe:
Uspeli ponudnik mora z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15
dneh po pravnomočnem sklepu o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je

bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Varščina: varščina bo izbranemu po
nudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v višini 2% od izhodiščne
cene.
9. Ustavitev postopka: javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
lahko do sklenitve pogodbe postopek pro
daje ustavi.
Javno zbiranje ponudb se bo izvajalo
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/220-14-22 ali 02/220-14-23 ali
info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-40/2008/96
Ob-6117/09
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Urad), je dne 27. 8. 2009 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero
je skladno z drugim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 64/07 – IPB2;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Infond Holding,
finančna družba, d.d., Titova cesta 2A, 2000
Maribor, Cestno podjetje Maribor, družba
za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor, Fidina, finančne
in nepremičninske storitve, d.d., Dunajska
22, 1000 Ljubljana, Koto, proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Agrokombinatska 80,
1000 Ljubljana, in družbe Pivovarna Laško,
delniška družba, Trubarjeva ulica 28, 3279
Laško, ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Ob-6115/09
Direktor družbe S.Oliver SLO, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Stritarjeva ulica
7 (v nadaljevanju: S.Oliver SLO, d.o.o.) na
podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 2. 9. 2009 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen
Delitveni načrt S.Oliver SLO, d.o.o.
2. Na sedežu družbe S.Oliver SLO,
d.o.o. Ljubljana, Stritarjeva ulica 7 je od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki
bo odločala o soglasju k delitvi, v času od 8.
do 12. ure, na vpogled:
– delitveni načrt S.Oliver SLO, d.o.o.,
– letno poročilo družbe S.Oliver SLO,
d.o.o. za zadnja tri leta,
– zaključno poročilo družbe S.Oliver
SLO, d.o.o. na dan 31. 5. 2009.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor S.Oliver SLO, d.o.o. razložil
Delitveni načrt, prav tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sestave Delitvenega načrta do dneva
odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
S.Oliver SLO, d.o.o.
direktor Marko Arsenovič
Ob-6121/09
Družba Elektra d.o.o., Kočevarjeva ulica
11, Maribor, matična številka: 5072034000,
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), objavlja, da je bil dne
31. 8. 2009 sodnemu registru Okrožnega
sodišča v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503
Maribor, zaradi nameravane izvedbe postopka oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, predložen delitveni načrt prenosne družbe Elektra d.o.o.
Družba Elektra d.o.o. bo družbeniku ali
upniku, ki bo podal zahtevo, najpozneje naslednji delovni dan, brezplačno in v skladu
z zakonom, zagotovila prepis delitvenega
načrta in drugih listin, ki so od 31. 8. 2009
na vpogled tudi na sedežu družbe.
Elektra d.o.o.,
Iris Vlasak, prokurist

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6113/09
Direktor družbe Arhimed, d.o.o., trgovina, zastopstvo in posredovanje, s sedežem v Predosljah in s poslovnim naslovom
Predoslje 178, 4000 Kranj, matična številka
1202006000, na podlagi drugega odstavka
520. člena ZGD-1 drugič objavlja, da je edini
družbenik družbe dne 21. 7. 2009 sprejel
sklep, da se osnovni kapital družbe z dosedanjega zneska 95.977,00 EUR zmanjša za

znesek 88.477,00 EUR na znesek 7.500,00
EUR ter poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Arhimed, d.o.o.
direktor Urh Uroš Peternelj
Ob-6114/09
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi
sklepa edinega družbenika družbe z dne
23. 7. 2009, družba Avtomontaža, družba
za poslovno strategijo in nadzor sistema,
d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana,
objavlja skrajšan sklep edinega družbenika
o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.
Zmanjša se osnovni kapital družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe se
zmanjša s 50.000,00 EUR za 34.700,00
EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 15.300,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno z izplačilom za 34.700,00 EUR.
Znesek, za katerega se osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjša, se izplača družbi FAF – Ingeniring film, arhitektura,
finance, d.o.o. kot edinemu družbeniku na
dan sprejetja tega sklepa, nemudoma po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Avtomontaža, družba za poslovno
strategijo in nadzor sistema, d.o.o.
Zinka Somrak
direktorica

Sklici skupščin
Ob-6112/09
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Kmetijstvo Vipava d.d. Šempeter pri
Gorici, sklicuje uprava
13. sejo skupščine
delniške družbe Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v ponedeljek, dne 12. 10. 2009, ob
10. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo
se predlagani organi skupščine: za predsednika skupščine se izvoli Evo Kompara, za
preštevalko glasov pa Vido Humar.
Skupščinski zapisnik vodi vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2008 in s poročilom nadzornega
sveta o sprejetju letnega poročila družbe
za leto 2008.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2008
znaša 44.733,13 EUR in se razporedi v preneseni dobiček iz prejšnjih let.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2008.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina Kmetijstva Vipava d.d. Šempeter pri Gorici, na podlagi 247. člena ZGD,
pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu
in na račun družbe kupuje lastne delnice,
katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja 36
mesecev od sprejetja tega sklepa.
Pri pridobivanju lastnih delnic je lahko
najnižja cena 4,17 EUR, najvišja nakupna
cena pa ne sme presegati dvakratnika najnižje cene.
Delnice se lahko pridobivajo za namen
nagrajevanja delavcev, uprave, nadzornega sveta in druge namene. Družba ne sme
pridobiti lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.
Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica delničarjev izključi.
Skupščina pooblašča upravo za umik
lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan med 11. in 13. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica. Čistopis dnevnega reda bo objavljen
v skladu z 298. členom ZGD-1. Nasprotni
predlogi delničarjev k posameznim točkam
dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica
na naslov družbe, bodo objavljeni skladno
s 300. členom ZGD-1.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani
v delniški knjigi. Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v delniški knjigi.
Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, je pisna prijava
udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi pred pričetkom skupščine predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
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Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
ali zakonitem zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.
Kmetijstvo Vipava d.d.
uprava – direktor Herman Ušaj
Ob-6116/09
Na podlagi člena VII. Statuta družbe Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
18. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v sredo, dne 14. 10. 2009, ob 10.
uri, na sedežu družbe, Industrijska ulica 6,
Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost, imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka Marjana Tičar Bešter. Skupščina potrdi organe skupščine in
predlagani dnevni red.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2008
– bilančni dobiček znaša 406.083,63
EUR,
– za izplačilo dividend se nameni
126.251,50 EUR (iz nerazporejenega dobička 2005 in 2006), kar pomeni 0,50 EUR
bruto na delnico oziroma 0,40 EUR neto
na delnico,
– nerazporejeno ostane 279.832,13 EUR
bilančnega dobička.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90-ih dneh
po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2008.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe
Predlog sklepa
Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog nadzornega
sveta, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 imenuje
revizorska hiša Renoma – družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška 25,
Ljubljana.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki udeležbo najavijo najkasneje do 12. 10.
2009, v pisni obliki na sedežu družbe in so
na ta dan evidentirani kot imetniki delnic
družbe v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 9.30, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Etiketa tiskarna, d.d.
uprava
mag. Jakob Kokalj
Ob-6162/09
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe
Lameta, delniška družba pooblaščenka,
d.d. in na osnovi sklepa nadzornega sveta
družbe, sklicuje uprava družbe
6. skupščino družbe
Skupščina bo dne 12. 10. 2009, ob 12.
uri, v prostorih Gasilsko reševalne službe na
Cesti železarjev 35, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št.1:
Za predsednika skupščine se na predlog
uprave imenuje Gorazd Podbevšek. Za štetje glasov se imenuje Irena Dimitrič.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Nada Svetina.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Lameta, delniška družba pooblaščenka
d.d. za poslovni leti 2007 in 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za omenjeni poslovni obdobji.
Predlog sklepa št. 2:
2.a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom Lameta, delniška družba
pooblaščenka d.d. za leto 2007 in letnim
poročilom za leto 2008.
2.b) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za njihovo delo v poslovnih letih 2007 in 2008.
3. Določitev višine nagrade za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: skupščina družbe
se strinja, da se članom nadzornega sveta izplača nagrada v skupnem bruto znesku 4.471,00 EUR za poslovno leto 2007
ter znesek 4.471,00 EUR za poslovno leto
2008. Nagrada članom nadzornega sveta
in predsednikom nadzornega sveta se deli
v razmerju 1:1,29.
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4. Odločanje o pokrivanju bilančne izgube.
Predlog sklepa št. 4: celotni čisti dobiček
poslovnega leta 2008 v višini 92.068 EUR
se nameni pokrivanju prenesene izgube iz
preteklih let. Celotna bilančna izguba znaša 3.224.729 EUR. Skupščina družbe se
strinja, da se za pokrivanje bilančne izgube uporabijo kapitalske rezerve v znesku
1.188.395 EUR. Po delnem pokritju bilančne
izgube iz kapitalskih rezerv bilančna izguba
znaša 2.036.334 EUR in se prenese v naslednje poslovno leto.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 5:
5.1 Skupščina družbe se strinja, da se
osnovni kapital družbe zmanjša z namenom izplačila delničarjem. Osnovni kapital, ki pred zmanjšanjem znaša 4.706.163
EUR in je razdeljen na 1.127.785 delnic,
se zmanjša za 2.481.127 EUR, tako, da po
zmanjšanju znaša 2.225.036 EUR.
5.2 Skupščina družbe se strinja, da se
celoten zmanjšan kapital nameni za izplačilo delničarjem, za kar se uporabi prosta
sredstva družbe v znesku 2.481.127 EUR.
Izplačilo delničarjem tako znaša 2,2 EUR
na delnico.
Izplačilo delničarjem bo realizirano v rokih po drugem odstavku 375. člena ZGD (to
je v roku 6 mesecev od objave vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala oziroma
od zavarovanja upnikov).
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja na
podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2008
in v skladu s 372. členom ZGD.
Skupščina družbe pooblašča upravo, da
spremeni statut družbe tako, da ga uskladi
s spremembo osnovnega kapitala.
Gradiva, o katerih bo odločala skupščina
družbe, vključno z letnim poročilom skupaj
z revizijskim poročilom za leto 2007 ter letno
poročilo za leto 2008, so delničarjem na razpolago in vpogled na naslovu Cesta Borisa
Kidriča 44, Jesenice od 28. 9. 2009 dalje,
vsak delovni dan od 11. do 12. ure v pisarni
sindikata SKEI, ki se nahaja ob glavnem
vhodu družbe Acroni.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vsaj 3 dni pred napovedano skupščino pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniški
knjigi po stanju na zadnji dan prijave.
Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni po objavi sklica skupščine
upravi družbe podajo morebitne nasprotne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki
in obrazloženi.
Kolikor skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Lameta, d.d.
Ludvik Bergles, direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 761/09
Ob-6119/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 761/09 z dne 2. 9. 2009 so bile nepremičnine – poslovni prostor v izmeri 26,46 m2,
z identifikacijsko oznako dela stavbe 102, in
poslovni prostori v izmeri 16,2 m2 in 32,6 m2,
z identifikacijsko oznako dela stavbe 100,
kar vse se nahaja v drugem nadstropju poslovno-garažnega objekta z identifikacijsko
številko 4978, na naslovu Lendavska ulica
5a, Murska Sobota, kar vse stoji na parceli številka 214/1, katastrska občina Murska
Sobota, in ki jih je zastavni dolžnik Belec
Silvo, stanujoč Černelavci, Ledavska ulica
4, pridobil po Prodajni pogodbi, sklenjeni
dne 22. 5. 2006, s prodajalko Zavarovalnico
Triglav d.d., Ljubljana, zastavljene v korist
upnice Banka Koper d.d., Dvojezična firma:
Banka Koper d.d. – s.p.a., Koper, Pristaniška ulica 14, matična številka 5092221000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 230.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je ta zastavna pravica ustanovljena kot
druga po vrstnem redu.
SV 762/09
Ob-6120/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 762/09 z dne 2. 9. 2009 je bil poslovni
prostor v skupni izmeri 135 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe,
na naslovu Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, in sicer v stavbi z identifikacijsko oznako 3601, ki stoji na parceli številka
1058/4, katastrska občina Murska Sobota,
in ki ga je zastavna dolžnica Fisher International trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva 36, Celje, matična številka 5537401000,
pridobila po Prodajni pogodbi, sklenjeni dne
29. 3. 2006 s prodajalko Abanka Vipa d.d.,
prodajalka Abanka Vipa d.d. pa ga je pridobila po Kupoprodajni pogodbi 38/72-0 z dne
14. 6. 1972 in Zemljiškoknjižnem dovolilu
z dne 3. 4. 2006 od Mestne občine Murska
Sobota, zastavljeno v korist upnice Abanka
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljub

ljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
106.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je ta
zastavna pravica ustanovljena kot naslednja
po vrstnem redu.
SV 850/2009
Ob-6149/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 850/2009
z dne 4. 9. 2009, je dvosobno stanovanje,
št. 5, v 1. nadstropju večstanovanjskega
objekta, na naslovu Frankovo naselje 66,
Škofja Loka, ki stoji na parc. št. 101/2, ki
je vpisana v vl. št. 825, k.o. Stari Dvor, ki
meri skupno 58.70 m2 ter obsega kuhinjo
v izmeri 18.70 m2, sobo v izmeri 12.30 m2,
sobo v izmeri 12.10 m2, predsobo v izmeri
7.40 m2, WC in kopalnico v izmeri 4.40 m2,
klet v izmeri 2.90 m2, balkon v izmeri 0.90
m2, stanovanju pa pripada tudi solastniški
delež na skupnih delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, na katerem
stavba stoji, last zastaviteljice Marije Žunić,
roj. 18. 3. 1957, Frankovo naselje 66, Škofja Loka, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 12. 1992, sklenjene
s prodajalko Republiko Slovenije, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Banka d.d.,
Slovenska ulica 17, Maribor, z matično številko: 5706491000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 61.000,00 € s pp.
SV 607/09
Ob-6177/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 607/09 z dne 8. 9. 2009, je
stanovanje št. 48, ki se nahaja v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 62, stoječe na parc. št.
471/1, parc. št. 473/2 in parc. št. 474, vse
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 34,65 m2, last
zastaviteljice Janje Vlahek, Cesta maršala
Tita 62, Jesenice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 8. 2009, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka: 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 41.600,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 78861/2008
Os-5944/09
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL
78861/2008, ki ga je dne 9. 10. 2008 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, Maistrova
ulica 16, Kamnik je bila nepremičnina, to je
enosobno stanovanje št. 21 v III. nadstropju,
v izmeri 32,35 m2 na naslovu Ljubljanska
cesta 93, Domžale, št. stavbe 5451, k.o.
Domžale, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
je last dolžnika Zofije Zalokar, Ljubljanska
cesta 93, Domžale, zarubljena v korist upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, zaradi izterjave
42,64 €.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 8. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1676/2008
Os-2557/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici, Danici Šuligoj-Sivko s sklepom z dne 18. 2. 2009,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
predlagateljice Kuder Vesne, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 1990,
št. 101/90, sklenjene med GIP Ingrad kot
prodajalcem in Vilijem Kragolnikom ter Vesno Škafar kot kupcema.
Po izjavi predlagateljice je pogodba izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice, Kuder Vesne in Kragolnik Viljema,
oba Košnica 61a, Celje, kot njuna skupna
lastnina.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 3. 2009
Dn. št. 1756/2008
Os-4523/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici, Danici Šuligoj-Sivko s sklepom z dne 25. 3. 2009,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
predlagateljice Hodžić Jasminke, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, uvedlo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne izgubljene, prodajne pogodbe št. 362/10608 z dne
20. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
RS, Ministrstvom za obrambo in kupcem
Urlep Zoro, za nepremičnino ID št. 32.E,

stanovanjska raba, Pucova ulica 1, Celje,
vpisana v vl. št. 2436/3, k.o. Ostrožno.
Po izjavi predlagateljice je pogodba izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice, Hodžić Jasmine in Hodžić Asima,
za vsakega do ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2009
Dn 2654/2009
Os-4222/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Edvarda Šava, Črnotiče 24, Črni
Kal, o predlogu za dopolnitev zemljiške knjige, dne 21. 5. 2009 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičino s parc. št. 3395/5,
k.o. Črni Kal, stanovanjska stavba, v izmeri
45 m2, in dvorišče, v izmeri 22 m2, pri kateri
je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica
Edvarda Šava, Črnotiče 24, Črni Kal, EMŠO
1804939500249.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica, z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2009
Dn 258/2009
Os-4269/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka: Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, zoper
nasprotna udeleženca: 1. Antona Barut, Gabrovica pri Črnem Kalu, Črni Kal in 2. Ivana
Barut, Socerb 19, Črni Kal, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 25. 5.
2009 odločilo:
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 761/17, gozd, v izmeri
544,00 m2, in parcelo št. 761/18, gozd, v izmeri 1506,00 m2, obe k.o. Osp, pri katerih
je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica
Antona Baruta, Gabrovica pri Črnem Kalu,
Črni Kal, v skupni lastnini, in Ivana Baruta,
roj. 10. 12. 1901, umrlega 10. 11. 1979, Socerb 19, Črni Kal, v skupni lastnini.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 5. 2009

Dn 1096/2007
Os-2739/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Videtič Alojzija, Tbilisijska ul. 36, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 17.E in
18.E, vpisani v podvložku št. 4221/9, v k.o.
Vič, dne 12. 2. 2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
št. 210/73-02/5 z dne 18. 6. 1973, sklenjene
med prodajalcem Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, Taborska c. 13, Grosuplje, in
kupcema Videtič Lojz, Stara lipa 12, Višnica,
in Videtič Marijo, Trg maršala Tita 14, Idrija,
in sicer za stanovanje št. 9, v III. nadstropju,
v izmeri 51,40 m2, z identifikacijsko številko 1723-5488-17 in shramba z isto številko,
v kleti, v izmeri 4,02 m2, z identifikacijsko
številko 1723-5488-18, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Tbilisijska ulica 36, stoječi na
parc. št. 1635/11, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 8280/2007
Os-2811/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Skupnost lastnikov Hubadova 4.6.8. Ljubljana in Skupnost lastnikov
Hubadova 10, 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
3.E, vpisani v podvl. št. 1456/3, k.o. Brinje I,
dne 20. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe, sklenjene med Skladom za gradnjo
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad,
Vojkova cesta 1, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Skupnostjo lastnikov Hubadova 4, 6, 8,
Ljubljana in Skupnost lastnikov Hubadova
10, 12, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
stanovanje št. 4, v pritličju, v izmeri 53,10 m2,
z balkonsko ložo, v izmeri 6,00 m2, s pripadajočo kletjo, v izmeri 3,69 m2, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Hubadova ulica 10, z identifikacijsko številko stavbe 1736–1022, stoječe
na parc. št. 243/1, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 5670/2007
Os-3086/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Rome Marije, Linhartova 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 128.E, vpisani v podvložku št.
2667/128, v k.o. Bežigrad, dne 18. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 428/72-02/5 s 14. 12.
1972, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem, in Rome
Marijo, Linhartova 7, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za stanovanje št. IV 8a, v 3. nadstropju, v izmeri 58,53 m2, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Linhartova cesta 7,
– pogodbe o ugotovitvi dejstev in uskladitvi pravnega stanja z dejanskim opr. št.
SV 881/96 z dne 18. 12. 1996, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.,
Taborska cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem, in Rome Marijo, Linhartova 7, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za stanovanje št.
IV 8a, v 3. nadstropju, v izmeri 58,53 m2,
s shrambo, z isto številko, v pritličju, v izmeri
58,53 m2, v stanovanjski stavbi, v Ljubljani,
Linhartova cesta 7.
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 7. 4. 2009
Dn 2210/2007
Os-3089/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ješelnik Dušana, Streliška 37a, Ljubljana, ki ga
zastopa Silvester Bukovec, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
39.E, vpisani v podvložku št. 570/39, v k.o.
Poljansko predmestje, dne 23. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 18. 11. 1991, sklenjene
med Zvezo letalskih organizacij Slovenije,
Lepi pot 6, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Ješelnik Dušanom, Streliška 37a, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za 2-sobno stanovanje,
št. 39, v 10. nadstropju, v izmeri 54,30 m2,
s shrambo z ozimnico, z isto številko v kleti,
v izmeri 1,40 m2 in ropotarnico z isto številko
v kleti, v izmeri 1,38 m2, Streliška ulica 37a,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2009
Dn 5968/2007
Os-3090/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Transadria, mednarodna špedicija d.d.,
Reka, Riva Boduli 1, Hrvaška, ki jo zastopa Andrej Košak, Stantetova 11, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mičnini z ident. št. 11.E, vpisani v podvložku št. 1251/11, z ident. št. 12.E, vpisani
v podvložku št. 1251/12, z ident. št. 13.E,
vpisani v podvložku št. 125/13, v k.o. Ajdovščina, dne 23. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 25. 2. 1970,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Transjug mednarodna špedicija, Trščanska obala 8, Rijeka, in sicer
arhivske prostore v II. kleti, v izmeri 57 m2,
trgovsko-turističnega objekta, k.o. Ajdovščina, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2009
Dn 24909/2007
Os-4189/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kovač Vide, Ziherlova ulica 41,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 6003/15 – stanovanjska raba z ident. št. 1722-4440-015,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, k.o. Trnovsko predmestje, dne
15. 4. 2009, pod opr. št. Dn 24909/2007, 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.
369/81-M.G. z dne 20. 11. 1981 in dodatka k tej pogodbi, sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana
Vič - Rudnik, Zavodom za urejanje stavbnih
zemljišč Vič p.o., Ljubljana, ter Petkovšek
Borutom in Ano, Ljubljana, Herbersteinova
5, za 3-sobno stanovanje št. 15 v 2. nadstropju v objektu D-2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 2038/2007
Os-4216/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Seško Danice, Rusjanov trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 205.E, vpisani v podvložku št.
239/205 v k.o. Slape, dne 23. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 011193/87 z dne 13. 5. 1987, sklenjene
med Gradbeno industrijskim podjetjem »Pionir« Novo mesto, ki ga zastopa ZIL TOZD
Inženiring Ljubljana, kot prodajalcem, in
Mandič Petrom in Seško Danico, oba Ul.
Franca Mlakarja 38, Ljubljana, kot kupcema,
in sicer za stanovanje št. 43, v V. nadstropju, v izmeri 75,36 m2, v stanovanjski stavbi
Rusjanov trg 2, v Ljubljani.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 8072/2007
Os-4217/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 197/2, vpisani v vložku
št. 5296, v k.o. Trnovsko predmestje, dne
20. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe oziroma pogodbe o odškodnini z dne 2. 6. 1978, št. 88/78, sklenjene med Tome Ivano, roj. Habič, in Tome
Marijo, obe Kolezijska 10, Ljubljana, kot
prodajalki, ter Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič, p.o., Tomažičeva cesta 10,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za parc. št.
197, 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 21. 5. 2009
Dn 4277/2007
Os-4219/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gnedič Kristine, Na Jami 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 13.E, vpisani v podvložku št.
4274/31, v k.o. Zgornja Šiška, dne 24. 3.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 4. 2005, sklenjene
med Nikolič Matildo, Na Jami 10, Ljubljana,
kot prodajalko, ter Gnedič Kristino, Na Jami
10, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za stanovanje št. 15, v IV. nadst., v izmeri 49,08
m2, drvarnica, shramba, št. 10/15, balkon,
v površini 6,58 m2, Na jami št. 10, Ljub
ljana.
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 21. 5. 2009
Dn 8498/2007
Os-4220/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice UL,
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
parc. št. 2353/18, vpisani v vložku št. 2523,
v k.o. Rudnik, dne 19. 2. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 12.
1990, sklenjene med UTENSILIA, Tovarna
tekstilnih potrebščin, Poklukarjeva 35, Ljub
ljana, kot prodajalcem, ter Mestom Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana in Akademije za
likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva
cesta 23, Ljubljana, kot kupcema, pisarniških in proizvodnih prostorov v I., II. in III.
etaži objekta, ki leži na parc. št. 2353/13,
k.o. Rudnik, ter lesni lopi z oznako IX in X, ki
stojita na parc. št. 2353/4 te k.o. V razmerju:
Akademija za likovno umetnost do 58,33%
in Mesto Ljubljana do 41,66&,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
13. 12. 1990, št. 1603/1992, z dne 15. 10.
1992, sklenjene med UTENSILIA, Tovarna tekstilnih potrebščin, Poklukarjeva 35,
Ljubljana, kot prodajalcem, ter Mestom
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje,
Erjavčeva cesta 23, Ljubljana, kot kupcema, zaradi priznanih dodatnih vlaganj Akademije za likovno umetnost, določila novo
solastniško razmerje. Novi solastniški delež na parc. št. 2353/13 te k.o. je bil določen v višini: Akademija za likovno umetnost
do 26,66/100 ali 2666/1000 in Mesto Ljub
ljana 8,55/100 oziroma 855/1000 celotnega
objekta,
– aneksa št. 2 h kupoprodajni pogodbi
z dne 13. 12. 1990, sklenjen dne 24. 7.
1998, sklenjene med UTENSILIA, Tovarna
tekstilnih potrebščin, Poklukarjeva 35, Ljub
ljana, kot prodajalcem, ter Mestom Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana in Akademije za
likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva
cesta 23, Ljubljana, kot kupcema. Z delitvijo
parc. št. 2353/13, k.o. Rudnik (delilni načrt
do 14. 12. 1992) je nastala nova parc. št.
2353/18, dvorišče v izmeri 705 m2.
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 21. 5. 2009
Dn 5568/2007
Os-4270/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Petra Habicht, Polje
cesta VI/28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičninah parc. št.
559/2 in stavbi z ident. št. 2630.ES, vpisanih v vložku št. 2004 v k.o. Slape, dne
24. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 51-139/91-12/61
z dne 18. 11. 1991, Republiko Slovenijo,
RTV Slovenija, Kolodvorska 10, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Petrom Habicht, Polje
cesta VI/28, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za dvosobno stanovanje št. 20, v objektu
A-5, soseska Slape – Polje, k.o. Slape –
Polje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 9808/2007
Os-4271/09
Okrajno sodišče v v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bednječki Franja, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini z ident. št. 8.E, vpisani v podvložku št. 1721/8 v k.o. Moste, dne 23. 2.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 704/81 z dne
25. 2. 1982, sklenjene med Staninvest Ljub
ljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, kot prodajalcem, in Radojko Marjanovič, Novo Polje, Cesta III76, Ljubljana
– Polje, kot kupcem, in sicer za stanovanje
št. 8, v II. nadstropju, vrsta stanovanja G,
oznaka objekta G, v izmeri 25,29 m2, na
lokaciji Fužine,
– aneks k prodajni pogodbi št. 704/81
z dne 2. 8. 1982, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana,
Kersnikova 6, kot prodajalcem, in Radojko
Marjanovič, Novo Polje, cesta III76, Ljub
ljana – Polje, kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 8, v II. nadstropju, vrsta stanovanja
G, oznaka objekta G, v izmeri 25,29 m2, na
lokaciji Fužine.
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 20. 5. 2009
Dn 8540/2007
Os-4272/09
Okrajno sodišče v v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koces Vinka, Grablovičeva ulica 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 83/34, vpisani v vložku št.
406 v k.o. Šentpeter, dne 19. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za nakup mestnega zemljišča, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje, kot
prodajalko, in Kosec Vinkom, Grablovičeva
ulica 34, Ljubljana, kot kupcem neznanega
datuma, in sicer za parc. št. 83/34 – garaža,
v izmeri 17,00 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 4522/2007
Os-4273/09
Okrajno sodišče v v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zev-
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nik Borisa, Bojanji Vrh 11a, Ivančna Gorica,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
323/79-05/20-04 z dne 28. 6. 1979, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem,
n.sol.o., Grosuplje, Taborska cesta 13, kot
prodajalcem, in Dragico Zevnik, Merčnikova 1a, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za
stanovanje št. 55, v 7. nadstropju, v izmeri
56,40 m2, s shrambo z isto številko v pritličju, v izmeri 2,95 m2, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Tržaška cesta 121.
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 20. 5. 2009
Dn 5830/2007
Os-4275/09
Okrajno sodišče v v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aurora dental d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Barbara Krištof Lučovnik,
Čufarjeva 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za poslovni prostor z ident. št.
141.E pri podvl. št. 3036/9, k.o. Dravlje, dne
23. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupna pogodba št. 84-8003 z dne 4. 4.
1984, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnost Ljubljana, kot prodajalcem, in POZD OFSET, Cesta na Svetje 28,
Medvode, kot kupcem, za poslovni prostor
št. L1 v pritličju večstanovanjskega objekta,
na naslovu Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
– pogodbe z dne 15. 9. 1997, sklenjene
med OFSET d.o.o., kot prodajalcem, in Mrak
Jožetom, kot kupcem, za poslovni prostor št.
L1 v pritličju večstanovanjskega objekta na
naslovu Brilejeva ulica 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 9443/2007
Os-4278/09
Okrajno sodišče v v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ogrin Gabrijele, ki jo zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 229.E, vpisani v podvložku št.
4544/133, v k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 4.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe, št. 1911/63-65 z dne
30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana –
Šiška, Ljubljana, kot prodajalcem, in Sušina
Anico ter Sušina Antonom, kot kupcema,
in sicer za stanovanje št. 29, v 5. nadstropju, v izmeri 43,34 m2, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Celovška cesta 163, k.o. Zgornja
Šiška,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
1981, sklenjena med Sušina Anico ter Sušina Antonom, kot prodajalcema, in Golob
Blanko ter Golob Romanom, kot kupcema,
in sicer za stanovanje št. 29, v 5. nadstropju, v izmeri 43,34 m2, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Celovška cesta 163, k.o. Zgornja
Šiška,
– menjalne pogodbe z dne 15. 2. 1988,
sklenjene med Golob Blanko ter Golob Romanom in Intihar Mileno, in sicer za stanovanje št. 29, v 5. nadstropju, v izmeri 43,34
m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Celovška cesta 163, k.o. Zgornja Šiška,
– prodajne pogodbe z dne 28. 1. 1989,
sklenjene med Intihar Mileno, kot prodajalko, in Kunaver Slavko, roj. Peršin kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 29, v 5. nadstropju, v izmeri 43,34 m2, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Celovška cesta 163, k.o.
Zgornja Šiška,
– prodajne pogodbe z dne 28. 1. 1989,
sklenjene med Intihar Mileno, kot prodajalko, in Kunaver Slavko, roj. Peršin kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 29, v 5. nadstropju, v izmeri 43,34 m2, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Celovška cesta 163, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11.
1993, sklenjene med Kunaver Slavko, roj.
Pevšin, kot prodajalko, in Burica Natašo, kot
kupovalko, in sicer za stanovanje št. 29, v 5.
nadstropju, v izmeri 43,34 m2, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Celovška cesta 163, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 5187/2007
Os-4279/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Struna Borisa, Ulica Marje Boršnikove 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičninah z ident. št. 11.E, vpisani
v podvložku št. 183/11, v k.o. Brinje II, dne
24. 2. 2009, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-01-423/91 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med Republiko Slovenijo,
kot prodajalko, in Korenc Jurijem, Ulica Marje Boršnikove 6, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za stanovanje št. 11, v izmeri 44,23 m2,
v II. nadstropju stanovanjskega bloka Ulica
Marje Boršnikove 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 4524/2007
Os-4280/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Škerbec Irene, Cesta na Brdo 51, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 71.E, vpisani v podvložku
št. 4204/89, v k.o. Vič, dne 23. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 1. 10. 1987, sklenjene med darovalcem Jakobom Vilharjem, Grintovška 28,
Ljubljana, in obdarjencem Matejem Vilharjem, Tržaška ceta 121, Ljubljana, in sicer za
stanovanje št. 71, v 9. nadstropju, v izmeri
54,40 m2, vpisanem v podvl. št. 4204/89,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 5684/2007
Os-4281/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dunato Sonje, Ziherlova ulica 10, Ljubljana,
ki jo zastopa JUSD-KO d.o.o., Proletarska
c. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 24.E,
vpisani v podvložku št. 5630/26, v k.o. Trnovsko predmestje, dne 23. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 92-F1/VS-1 z dne 24. 11. 1980, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Slovenija ceste-tehnika, n.sol.o., Ljubljana,
kot prodajalcem, ter Brglez Pavlom, Opekarska c. 4/a, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
stanovanje št. 24, v 3. nad., Ziherlova ulica
10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 5845/2007
Os-4282/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šalamon Franca, Ul. Metoda Mikuža 12, Ljub
ljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 338.E,
339.E in 340.E, vpisanih v podvložku št.
2851/101, v k.o. Bežigrad, dne 23. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. 84/85 z dne 20. 3. 1985, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljana
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10,
kot pooblaščenem izvajalcem investitorskih
del, in Francem Šalamon, Cesta Kozjanskega odreda 7, Senovo, kot kupcem, neznanega datuma, in sicer za stanovanje št.
43, v izmeri 54,44 m2, objekt C 5, BS2/2,
Rapava jama v Ljubljani.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 4225/2007
Os-4284/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vukosavljević Gorana, Kogojeva ulica 1, Ljub
ljana, ki ga zastopa Perfekt Nepremičnine,
Gordana Bizaj s.p., Čufarjeva 15, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičninah z ident. št. 218.E in 219.E, vpisani
v podvložku št. 2180/111, v k.o. Zgornja
Šiška, dne 24. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne in prodajne pogodbe o prodaji
garsonjere št. 52, na terasi, v izmeri 21,69
m2, s shrambo št. 52, v kleti, v izmeri 0,72
m2, Celovška 147, Ljubljana, z dne 20. 7.
1967, sklenjene med IMOS, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Jarc Vido, Cankarjeva 6,
Ljubljana, kot kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji garsonjere št. 52, na terasi, v izmeri 21,69 m2,
s shrambo št. 52, v kleti, v izmeri 0,72 m2,
Celovška 147, Ljubljana, z dne 15. 9. 1994,
sklenjene med Primožič Boštjanom, Brajnikova 3, Ljubljana, kot prodajalcem, in Usenik Gojkom, Ulica Bratov Učakar 74, Ljub
ljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 6152/2007
Os-4324/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Malnerič Marka, Kajuhova ulica 18, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini, garaža, parc. št. 1551/126, v izmeri
18 m2, vpisani v vložku št. 10, v k.o. Zelena
jama, dne 25. 2. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe za nakup mestnega zemljišča, sklenjene med Občino
Ljubljana Moste - Polje, kot prodajalko, in
Batis Jožetom, kot kupcem, neznanega datuma, in sicer za garažo, parc. št. 1551/126,
v izmeri 18,00 m2, v k.o. Zelena jama,
– darilne pogodbe, sklenjene med Batis
Jožetom, kot darovalcem, in Lunar Marijo,
kot obdarjenko, neznanega datuma, in sicer za garažo, parc. št. 1551/126, v izmeri
18,00 m2, v 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 zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2009
Dn 2344/2007
Os-4830/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Kavšek, Tržaška cesta 121, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini z ident. št. 29.E, vpisani v podvložku št. 4204/35, k.o. Vič, dne
6. 5. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 312/79-05/20-04 z dne 3. 7.
1979, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska
cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem, in
Marijo Klun, Šeškova 25, Ribnica, kot kupovalko, in sicer za enosobno stanovanje,
št. 29/III. nadstropje, v stanovanjski stolpnici »A« soseska SV-4 Bonifikacija v Ljub
ljani, v izmeri 34,45 m2, sedaj nepremičnina
z ident. št. 29.E, vpisana v podvložku št.
4204/35, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 8932/2007
Os-4833/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Papež Milene in Papež Vincenca, ki ju zastopata odvetnici Jožica Mlinarič in Alenka
Mejak Pelan, Slamnikarska 14, Domžale,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 10.E, vpisani v podvložek
št. 8993/10, k.o. Trnovsko predmestje, dne
6. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana, kot prodajalcem in Jančar
Dragom, kot kupcem, in sicer za stanovanje
št. 10 v I. nadstropju stolpiča B-3, na naslovu Zelena pot 19, Ljubljana, v izmeri 56,50
m2, sedaj nepremičnina z ident. št. 10.E,
vpisana v podvložek št. 8993/10, k.o. Trnovsko predmestje,
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Jančar Dragom, kot prodajalcem in Podobnik Vidom, kot kupcem, in
sicer za stanovanje št. 10 v I. nadstropju
stolpiča B-3, na naslovu Zelena pot 19, Ljub
ljana, v izmeri 56,50 m2, sedaj nepremičnina
z ident. št. 10.E, vpisana v podvložek št.
8993/10, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009

Dn 5119/2007
Os-4834/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pavlič Stanislava, Kajuhova ulica 26, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 1551/197, vpisani v vložku
št. 10, v k.o. Zelena jama, dne 23. 3. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, neznanega datuma, in sicer za
parc. št. 1551/197, vpisani v vložku št. 10,
v 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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 17463/2007
Os-4835/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Safeta Šabotića, Šarhova ulica 18, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičninah z ident. št. 27.E in 28.E, vpisanih
v podvložek št. 1461/15, v k.o. Brinje I, dne
6. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12.
1967, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Bežigrad v redni likvidaciji, kot prodajalcem in
Usenik Marijo, Čarhova 18, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za enosobno stanovanje,
v izmeri 37,35 m2, št. 14, v IV. nadstropju
I. stopnišča, v stanovanjskem objektu Blok
B/4 a, na Šarhovi ulici 18 v Ljubljani,
– kupne pogodbe z dne 5. 9. 1970, sklenjene med Usenik Marijo, Šarhova 18, Ljub
ljana, kot prodajalko in Garafol Bredo, Titova
210, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za
enosobno stanovanje, v izmeri 37,35 m2,
št. 14, v IV. nadstropju I. stopnišča, v stanovanjskem objektu Blok B/4 a, na Šarhovi
ulici 18 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8.
1983, sklenjene med Štiglic Matjažem, Jurčičeva II/4, Ljubljana, kot prodajalcem in
Tomažem Košenino preko zastopnika Matevža Košenino, Rožna dolina cesta VI/17,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za enosobno stanovanje, v izmeri 37,35 m2, št. 14,
v IV. nadstropju I. stopnišča, v stanovanjskem objektu Blok B/4 a, na Šarhovi ulici
18 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5.
1987, sklenjeno med Tomažem Košenino,
Rožna dolina c. VI/17, Ljubljana, kot prodajalcem Jožetom Žižkom, Rožna dolina
c. VIII/4, Ljubljana, kot kupcem in sicer za
enosobno stanovanje v izmeri 37,55 m2, št.
14, v IV. nadstropju I. stopnišča, v stanovanjskem objektu Blok B/4 a, na Šarhovi
ulici 18 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 4247/2007
Os-4836/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Komavli Viktorja, Štihova 8, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Barbara Štraus-Kunaver,
Komenskega 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident.
št. 6.E, vpisani v podvložku št. 3977/7,
v k.o. Bežigrad, dne 8. 5. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 2/1-68/93
z dne 31. 3. 1993, sklenjene med SCT stanovanjski inženiring, d.o.o., Štihova 26,
Ljubljana, kot prodajalcem in Mirom Senico,
Ribiška pot 8, Dravograd in Emilijo Štraus,
Vzajemna 8, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za enoinpolsobno stanovanje v stanovanjski soseski BS 2/1, Zupančičeva jama,
K-III; objektu št. 14, v I. nadstropju, stanovanje št. 6, v izmeri 52,50 m2 in parkirno mesto
št. 52 / Štihova 1 klet,
– menjalne pogodbe z dne 23. 4. 1993,
sklenjene med Mirom Senico, Ribiška pot
8, Dravograd in Emilijo Štraus, Vzajemna
8, Ljubljana, kot prvim pogodbenikom in
Komavli Marjanom, Komenskega 14, Ljub
ljana, kot drugim pogodbenikom ter Komavli
Leopoldo, Komenskega 14, Ljubljana, kot
sopogodbenikom, in sicer za enoinpolsobno
stanovanje v stanovanjski soseski BS 2/1,
Zupančičeva jama, K-III, v objektu št. 14, v I.
nadstropju, stanovanje št. 6, v izmeri 52,50
m2 in parkirno mesto št. 52 / Štihova 1 klet.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 5627/2007
Os-4837/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Transing d.o.o., Šlandrova ul. 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 53.E, vpisani v podvložku št.
2617/53, ident. št. 62.E, vpisani v podvložku
št. 2617/62, ident. št. 63.E, vpisani v podvložku št. 2617/63, ident. št. 64.E, vpisani
v podvložku št. 2617/64, vse k.o. Črnuče,
dne 8. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
1992, sklenjene med Energoinvest, tovarna
transformatorjev Ljubljana – v stečaju, Šlandrova 10, Ljubljana, kot prodajalcem in Razvojnim centrom Tivoli d.o.o., Šlandrova 10,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za poslovne
prostore št. 206, 207, 212, 213 in 214 v II.
nadstropju upravne stavbe v Ljubljani, Šlandrova 10, v skupni izmeri 67,95 m2.
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 16. 6. 2009
Dn 3706/2008
Os-4838/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elektroservisi, d.d., Dobrave 6, Trzin, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
ident. št. 286.E, garaža št. 6 v kleti, vl. št.
2827/143, k.o. Zadobrova, Bežigrad, dne
25. 5. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 225/65 z dne 18. 10. 1965, glede
nepremičnine garaža št. 6, v izmeri 8,57 m2,
v 1. kleti objekta Glavarjeva 8, 10, 12, 12A,
Ljubljana, sklenjena med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in kupcem Elektro 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 16. 6. 2009
Dn 3711/2008
Os-4839/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Gorjupa, Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki
ga zastopa Milena Marković, odvetnica iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, ident. št. 135, stanovanje
št. 135 na Rusjanovem trgu 8 v Ljubljani, vl.
št. 2021/135, k.o. Slape, dne 5. 5. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 011049/87 z dne
16. 3. 1987, glede nepremičnine stanovanja
št. 135 v XII. nadstropju, Fužine, parc. št.
1049, 1048/1, 1050, k.o. Slape, sklenjena
med Graids, TOZD Gradbena operativa,
Gradnikova brigada 11, Ljubljana, kot prodajalcem in Nado Amanovič, Celovška 108,
Ljubljana, kot kupcem;
– prodajne pogodbe št. DG/1995 z dne
14. 6. 1995, glede nepremičnine stanovanja
št. 135 v XII. nadstropju objekta Rusjanov
trg 8, Ljubljana, v skupni izmeri 69,93 m2,
parc. št. 1049, 1048/1, 1050, k.o. Slape,
sklenjena med prodajalko Nado DolinšekAmanovič, Celovška 108, Ljubljana in kupcem Jožefom Gorjupom, Zikova ulica 5,
Kamnik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 3403/2008
Os-4840/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Bizjana, Vojkova cesta 77, Ljubljana, ki
ga zastopa Arkada nepremičnine, d.o.o.,
Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
ident. št. 162.E, stanovanje št. 912 v 11.
etaži na Kunaverjevi ulici 14 v Ljubljani, vl.
št. 3342/134, k.o. Dravlje, dne 5. 5. 2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpotavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 79-6687 z dne 1. 6. 1979, glede nepremičnine stanovanja št. 9/12, garsonjere,
v skupni izmeri 27,99 m2, ki leži na južni
strani stopnišča II. stanovanjskega objekta
B-7, parc. št. 951/10, k.o. Dravlje, sklenjena
med prodajalcem Giposs SOZD, Združeno
gradbeno podjetje, Dvoržakova 5, Ljubljana
in kupcem Marjanom Makovcem, Vetrišče
29, Nova Gorica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 17669/2007
Os-4842/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Friderika Krašne, Čarmanova cesta 11, 1215
Medvode in Majde Zupančič, Čarmanova
cesta 11, 1215 Medvode, ki ju oba zastopa
odvetniška pisarna Zlatko Lipej, Gorenjska
cesta 18, 1215 Medvode, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini parc. št.
290/24, vpisani v vložek št. 140, v k.o. Medvode, dne 8. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 6. 11. 1983,
sklenjene med Krašna Pavlom, Čarmanova
13, Medvode, kot darovalcem in Krašna Friderikom, Čarmanova 13, Medvode, kot obdarjencem, in sicer za del parc. št. 290/24,
v izmeri 571 m2, ki je vpisana v vložek št.
140, v k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 3919/2008
Os-4843/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Pora, Kušarjeva 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
ident. št. 1.E, stanovanje št. 1 v 2. etaži,
in ident. št. 93.E, nestanovanjska raba v 1.
etaži, vl. št. 1984/1, k.o. Ježica, dne 25. 5.
2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodba št. L-2079 BV/GA z dne 29. 5.
1974, glede stanovanja št. 1 v etaži 2, v izmeri 32,62 m2, in nestanovanjske rabe v 1.
etaži, Mucherjeva ulica 8, Ljubljana, skle-

njena med prodajalcem Splošno gradbeno
podjetje Stavbenik, Koper, in kupcem Marijo
Zupanc, Ljubljana;
– pogodba z dne 28. 3. 1991 glede stanovanja št. 1 v etaži 2, v izmeri 32,62 m2, in
nestanovanjske rabe v 1. etaži, Mucherjeva
ulica 8, Ljubljana, sklenjena med prodajalcem Marijo Zupanc, Domžale, in kupcem
Antonom Porom, Ljubljana.
Pozivajo se vsi imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 3534/2008
Os-4844/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi, predlagatelja
Energoinvest d.d., Hamdija Ćamerlića 2,
Sarajevo, BiH, ki ga zastopa odvetnica Katarina Benedik, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah ident. št. 5.E, poslovni prostor v 1. nadstropju z oznako B,
Dunajska cesta 29, Ljubljana, vl. št. 3760/5,
k.o. Bežigrad; ident. št. 6.E, poslovni prostor
v 1. nadstropju z oznako B, Dunajska cesta
29, Ljubljana, vl. št. 3760/6, k.o. Bežigrad;
ident. št. 7.E, poslovni prostor v 2. nadstropju z oznako C, Dunajska cesta 29, Ljub
ljana, vl. št. 3760/7, k.o. Bežigrad; ident. št.
8.E, poslovni prostor v 2. nadstropju z oznako C, Dunajska cesta 29, Ljubljana, vl. št.
3760/8, k.o. Bežigrad; dne 20. 5. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– ponudba o prenosu pravice uporabe
neznanega datuma na poslovnih prostorih
v 1. in 2. nadstropju stavbe, na naslovu
Dunajska 29, Ljubljana, sklenjena med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine
Ljubljana Bežigrad in Podjetjem za stanovanjsko gospodarstvo Bežigrad, Vojkova 1,
Ljubljana;
– kupoprodajna pogodba neznanega
datuma, sklenjena med prodajalcem investitorjem Podjetjem za stanovanjsko gospodarstvo Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana, in
kupcem Energoinvest d.d., Hamdija Ćamerlića 2, Sarajevo, BIH, glede nepremičnin
ident. št. 5.E, poslovni prostor v 1. nadstropju z oznako B, v izmeri 15,65 m2, Dunajska cesta 29, Ljubljana, vl. št. 3760/5, k.o.
Bežigrad; ident. št. 6.E, poslovni prostor v 1.
nadstropju z oznako B, v izmeri 83,01 m2,
Dunajska cesta 29, Ljubljana, vl. št. 3760/6,
k.o. Bežigrad; ident. št. 7.E, poslovni prostor v 2. nadstropju z oznako C, v izmeri
15,65 m2, Dunajska cesta 29, Ljubljana, vl.
št. 3760/7, k.o. Bežigrad; ident. št. 8.E, poslovni prostor v 2. nadstropju z oznako C,
v izmeri 83,01 m2, Dunajska cesta 29, Ljub
ljana, vl. št. 3760/8, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
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Dn 17421/2007
Os-4845/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Katarine Ovca Smerkolj, Suhor pri Dolenjskih toplicah 16, Suhor zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident.
št. 8.E, vpisani v podvložku št. 2945/12,
v k.o. Dravlje, dne 5. 5. 2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 77-5915
z dne 5. 9. 1977, sklenjene med Giposs
SOZD, združeno gradbeno podjetje, Ljub
ljana, Dvoržakova 5, n.sol.o., kot prodajalcem in Smrkolj Cirilom, Šentožbolt 1,
Trojane, kot kupcem, in sicer za dvosobno
stanovanje št. 1/04 v 1. nadstropju, v izmeri 59,27 m2 v I. stopnišču stanovanjskega
objekta B-3 na parceli št. 951/11, k.o. Dravlje, sedaj nepremičnina z ident. št. 8.E,
vpisana v podvložku št. 2945/12, v k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 17484/2006
Os-4990/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Modic Tanje, Ulica bratov Učakar 22, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4812/27 – stanovanje št. 3/22, z ident. št. 1739-01268-103,
Ulica bratov Učakar 22 v Ljubljani, k.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 17484/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dodatka št. 74-4839/K-II/ŽI z dne 14. 1.
1975, sklenjenega med SGP Zidar, Kočevje
in Modic Tomažem, Dolenska c. 46, Ljub
ljana, za stanovanje št. 3 v objektu B-4 in
kletni prostor št. 19.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2009
Dn 12859/2007
Os-5155/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja FLO
& BOY trgovina in posredovanje d.o.o., Kvedrova 8, Ljubljana, ki ga zastopa notarka
Sonja Puppis, Zaloška 54, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 345/67, k.o. Nove Jarše, stanovanje št.
7 v 2. nadstropju, Kvedrova 8, Ljubljana,
z ident. št. 307.E, dne 5. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 12859/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 13. 11. 2001
o prodaji stanovanja št. 7 v 2. nadstropju

stanovanjskega bloka, Kvedrova 8, Ljub
ljana, k.o. Nove Jarše, sklenjene med strankama Pavlo Miler, Kvedrova 8, Ljubljana,
kot prodajalcem in FLO & BOY trgovina
in posredovanje d.o.o., Kvedrova cesta 8,
Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6.7. 2009
Dn 7745/2007
Os-5156/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brede Zajec, Piazza Venezia 4, Trst, Italija, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 183/100, k.o. Gradišče I,
z ident. št. 1721-185-100, stanovanje št. 23
v 8. nadstropju, Gregorčičeva 11, Ljubljana,
dne 22. 4. 2009, pod opr. št. Dn 7745/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja uporabe in uprave na posameznih
delih stavbe št. 02/1-351/41-65/42 z dne
25. 5. 1965, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana, kot
prodajalcem in Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana Center, zastopanem po
Zavodu za stanovanjsko gospodarstvo in
poslovne prostore, Kersnikova 6/IV, Ljub
ljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2009
Dn 11647/2007
Os-5160/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Ognjanovič, Salendrova ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro
Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vl. št. 4697/42, k.o. Zgornja Šiška, stanovanje št. 9, Ulica bratov Učakar 50, Ljub
ljana, z ident. št. 1739-1298-107, dne 10. 3.
2009, pod opr. št. Dn 11647/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
73-4741 z dne 27. 8. 1973 o nakupu stanovanja št. 9 v I. nadstropju v 2. stop. na
vzhodni strani stanovanjskega objekta, ki
stoji na zemlj. parc. št. 2219/4 k.o. Zgornja Šiška, in dodatka h kupni pogodbi št.
73-4741/Kz z dne 10. 7. 1974, sklenjenih
med strankama GIP Ingrad, Celje, Ljub
ljanska cesta 6, kot prodajalcem in Lampič
Marijo, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravil-
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nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2009
Dn 11281/2005
Os-5583/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štrukelj Tomaža, Rusjanov trg 4, Ljubljana, ki ga
zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 24, na naslovu
Rusjanov trg 4, Ljubljana, z ident. št. 24.E,
vpisano v podvl. št. 2104/24, k.o. Slape, dne
5. 6. 2009, pod opr. št. Dn 11281/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 010595/86 z dne
25. 4. 1986, sklenjene med GIP Gradis
TOZD Gradbena operativa, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Iskro Center za elektrooptiko, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 24.E, vpisano
v podvl. št. 2104/24, k.o. Slape,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št.
137/90 z dne 28. 12. 1990, sklenjenega med
Iskro elektrooptiko d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) in Štrukelj Tomažem, Marinkov trg
5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 24.E, vpisano v podvl.
št. 2104/24, k.o. Slape,
– aneksa št. 2 h kupoprodajni pogodbi št.
137/90 z dne 29. 11. 1991, sklenjenega med
Iskro elektrooptiko d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) in Štrukelj Tomažem, Marinkov trg
5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 24.E, vpisano v podvl.
št. 2104/24, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 8544/2008
Os-5585/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Božič, Novakova ulica 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 88 v 7. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 3, Ljubljana, z ident.
št. 88.E, vpisano v podvl. št. 4135/88,
k.o. Bežigrad, dne 2. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 8544/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 685/11-91 z dne 3. 2. 1992, sklenjene
med Občino Ljubljana – Bežigrad (kot prodajalcem) in Ano Božič, Novakova 3, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 88.E, vpisano v podvl.
št. 4135/88, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2009
Dn 8224/2008
Os-5586/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roka
Kocjančiča, Sečovlje 3b, Sečovlje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. A75 v 6. etaži, na naslovu Steletova ulica 2, Ljubljana, z ident.
št. 70.E, vpisani v podvl. št. 1393/73, k.o.
Štepanja vas, dne 2. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 8224/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1153/93 z dne
13. 7. 1993, sklenjene med SJB – nepremičnine & leasing d.o.o., Slovenska 54 Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Kocjančič Rokom,
Dekani 297, Dekani (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 70.E, vpisani
v podvl. št. 1393/73, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
Dn 8727/2008
Os-5587/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Franca Andreja Lončarja, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, na naslovu Kuzmičeva 5, Ljubljana,
z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 2580/23,
k.o. Bežigrad, dne 2. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 8727/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. BS 4/2-K 74/84 neznanega datuma, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija ceste Tehnika,
n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) ter Vitorovič Momčilom in Gordano, oba Studenec
5, Ljubljana – Polje (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 7.E, vpisano
v podvl. št. 2580/23, k.o. Bežigrad,
– darilne pogodbe z dne 22. 8. 1989,
sklenjene med Gordano Vitorović, Studenec 45, Ljubljana (kot darovalka) in Svetom
Vitorovićem, Studenec 5, Ljubljana (kot obdarjenec), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 2580/23,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
Dn 8429/2008
Os-5588/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Miljatovič, Novakova ul. 1, Ljubljana,
ki jo po pooblastilu zastopa Kukolj Milosav,
Cesta v Gorice 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 43 v 3. nadstropju, na naslovu Novakova ulica 1, Ljubljana, z ident. št. 43.E,
vpisano v podvl. št. 4134/43, k.o. Bežigrad,
dne 2. 7. 2009, pod opr. št. Dn 8429/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1207 z dne 19. 10. 1971, sklenjene med GP Obnova Ljubljana (kot prodajalcem) ter Kumer Jožetom, Kolezijska 13,
Ljubljana in Brkič Miro, Tabor 9, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 43.E, vpisano v podvl. št. 4134/43,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
Dn 23974/2007
Os-5589/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Močnik Vide, Pavšičeva 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
garažo št. 184 H1/N v nadstropju, na naslovu Vodnikova cesta 160, Ljubljana, z ident.
št. 84.E, vpisano v podvl. št. 4016/84, k.o.
Zgornja Šiška, dne 22. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 23974/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže, št. G-1386
z dne 12. 8. 1971, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
Standard-Invest, Celovška cesta 89, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Karlin Dragico,
Rožna dolina c. III št. 6, Ljubljana ter Strehovec Danijelom, Knezova 4, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 84.E, vpisano v podvl. št. 4016/84, 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 21. 7. 2009
Dn 19971/2004
Os-5690/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Zgonc Simona, Trebinjska ulica 16, Ljub
ljana, ki ga zastopa notar Miro Košak iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 3029/83 – stanovanje št. 83 v 10. nadstropju, s shrambo
št. 83 v kleti, v stanovanjski stavbi v Ljub
ljani, Celovška cesta 269, k.o. Dravlje, dne
22. 6. 2009, pod opr. št. Dn 19971/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:

– kupne pogodbe št. 74-4940 z dne
13. 8. 1974, sklenjene med PZ Giposs Ljub
ljana, ter Šporar Ireno in Šporar Izidorjem,
oba Šišenska 17, Ljubljana;
– pogodbe o ugotovitvi in razdelitvi skupnega v zakonski zvezi pridobljenega premoženja z dne 3. 9. 1986, sklenjene med
Šporar Ireno, Ul. 28. maja št. 57, Ljubljana in
Šporar Izidorjem, Celovška 269, 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 5. 8. 2009
Dn 27820/2007
Os-5693/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Smlatić Marka, Povšetova 104/A, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1820/35
– poslovni prostor št. 35 v pritličju, z ident. št.
1772-1489-029, stavbe v Ljubljani, Nove Fužine 33 – k.o. Slape, dne 28. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 27820/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 247/89-IG/6 z dne
13. 10. 1989, sklenjene med GP Grosuplje
n.sol.o., Grosuplje in Smlatič Markom, Povšetova 104/a, Ljubljana, za poslovni prostor – lokal št. 21 v objektu Primarni center Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2009
Dn 2478/2008
Os-5704/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivić
Stjepana, Rusjanov trg 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2021/134 – stanovanje št. 134
z ident. št. 1772-1787-134, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, k.o. Slape, dne 30. 6. 2009, pod
opr. št. Dn 2478/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 010937/86
z dne 22. 9. 1986 in dodatka k tej pogodbi
z dne 22. 9. 1986, sklenjena med Gradbeno
industrijskim podjetjem Gradis n.sol.o., Ljub
ljana, TOZD gradbena operativa Ljubljana
in GZL, TOZD Rudarska dela, Dimičeva 16,
Ljubljana, za stanovanja št. 77 v 7. nadstropju in št. 134 v 12. nadstropju v soseski MS
4,5 Fužine, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2009
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Dn 398/2008
Os-5705/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Matovič Kokalj Nevenke, Scopolijeva 9,
Ljubljana, ki jo zastopa notarka Erika Braniselj iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4577
– parc. št. 140/23, k.o. Zgornja Šiška, dne
30. 6. 2009, pod opr. št. Dn 398/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Perič Nedeljkom, Goriška ul. 23,
Ljubljana in Petek Gabrijelo, Tbilisijska 62,
Ljubljana, za garažo stoječo na parc. št.
140/23 Ljubljana Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10.
1981, sklenjene med Petek Gabrijelo, Tbilisijska 62, Ljubljana in Kokalj Edom, Rožna
dolina c. VII/4, 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 5. 8. 2009
Dn 2756/2008
Os-5706/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Klopčič Petra, Triglavska 19, Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 1458/2 – stanovanje št. 2 v pritličju, z balkonsko ložo, s pripadajočo kletjo,
z ident. št. 1736-1021-002, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Hubadova ulica 12,
k.o. Brinje I, dne 30. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 2756/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 6.
1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana – Bežigrad in Špingler Jožico por. Požun, Žibertova 7, Ljubljana, za stanovanje v objektu
blok B3/a, št. 2 v pritličju v Hubadovi ulici
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2009
Dn 28813/2007
Os-5707/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krivokapa Mirsada, Fabanijeva 25, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4114/28 – stanovanje samska soba št. 6 s kletjo, z ident.
št. 2636-3874-028, v Ljubljani, Linhartova
94, k.o. Bežigrad, dne 5. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 28813/2007, izdalo sklep o začetku

postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 55 z dne 2. 12. 1991, sklenjene
med Metalka Commerce p.o. Ljubljana in
Žuraj Vinkom, Linhartova 94, Ljubljana, za
stanovanje št. 6 v VI. nadstropju, na naslovu Linhartova 94, 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 5. 8. 2009
Dn 21271/2008
Os-5748/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
GIVO, družba za gradnjo, inženiring in vodenje investicij d.o.o., Dvorec Sela, Zaloška
69, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Irena
Polak Remškar, Dunajska cesta 160, p.p.
3901, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino stanovanje v 7.
etaži z ident. št. 24.E in pomožni prostor
z ident. št. 48.E, na naslovu Cesta 24. junija 84, Ljubljana Črnuče, vpisano v podvl.
št. 2368/27, k.o. Črnuče, dne 28. 5. 2009,
pod opr. št. Dn 21271/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med podjetjem
ELMA T.T., Tovarna transformatorjev d.d.
(kot prodajalcem) in Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste (kot kupcem) za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 24.E
in 48.E, vpisano v podvl. št. 2368/27, k.o.
Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2009
Dn 9865/2008
Os-5749/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Simončič Marjetke, Cesta na Kurešček
20, Ig, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
parc. št. 2441/5, vpisano v vl. št. 1550,
k.o. Ig, dne 24. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 9865/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe za stanovanjsko hišo
z dne 6. 8. 2001, sklenjene med Rotar
Alojzijem, Ig 193b, Ig (kot prodajalcem) in
Simončič Marjetko, Ig 193, Ig (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št.
2441/5, vpisano v vl. št. 1550, k.o. Ig.
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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2009
Dn 22846/2004
Os-5751/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nade Kumar, Slovenska 56, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 1099/1, v vl. št. 2328, k.o. Črnuče in
nepremičnino parc. št. 1097/4, v vl. št. 1371,
k.o. Črnuče, dne 8. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 22846/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 8. 11. 2000, sklenjene med IN-19 d.o.o., Boletova 19, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in General Impianti
import-export, Celovška 108, Ljubljana (kot
kupcem) za nepremičnino parc. št. 1099/1,
v vl. št. 2328, k.o. Črnuče in nepremičnino
parc. št. 1097/4, v vl. št. 1371, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2009
Dn 29202/2004
Os-5752/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tomšič Ljudmile, Papirniški trg 18, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo na naslovu Papirniški
trg 18, Ljubljana, z ident. št. 21.E, vpisano
v podvl. št. 4537/9, k.o. Kašelj, dne 23. 6.
2009, pod opr. št. Dn 29202/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže z dne 2. 10. 1968, sklenjene
med GIP Gradis Ljubljana (kot prodajalcem)
in Tomšič Milico, Vevče 36, Ljubljana (kot
kupovalko) za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 4537/9,
k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2009
Dn 10479/2008
Os-5755/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Komac Marije, Polanškova ulica 19, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje št. 10 v 4. etaži
(3. nadstropje) s shrambo št. 10 v 5 etaži
(podstrešje), na naslovu v Ljubljani, z ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 2754/10,
k.o. Črnuče, dne 7. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 10479/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
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menjalne in kupne pogodbe z dne 16. 10.
1992, sklenjene med Cipci Krunom, Jakčeva 40, Ljubljana (kot prodajalec) in Kovačič
Sabino in Kovačič Janezom, Polanškova 19,
Ljubljana (kot kupcema) za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št.
2754/10, k.o. Črnuče.
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. 7. 2009
Dn 12773/2008
Os-5756/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kozina Jožice, Goriča vas 40, Ribnica, ki
zastopa Ataurus poslovne in računalniške
storitve Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 37 v 8.
nad., na naslovu Celovška cesta 161, Ljub
ljana, z ident. št. 137.E, vpisano v podvl.
št. 4544/94, k.o. Zgornja Šiška, dne 9. 7.
2009, pod opr. št. Dn 12773/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
2270/64-65 z dne 30. 6. 1963, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana – Šiška, Celovška c. 87,
Ljubljana (kot prodajalec) in Kozina Olgo,
Ulica stare pravde 11, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 137.E, vpisano v podvl. št. 4544/94, 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. 7. 2009
Dn 29636/2008
Os-5758/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vuga Brigite, Ob potoku 10a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 105 v X. nadstropju, na
naslovu Bilečanska 4, Ljubljana, z ident. št.
105.E, vpisano v podvl. št. 1281/105, k.o.
Štepanja vas, dne 8. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 29636/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja, zgrajenega za tržišče št. 80/77 z dne
18. 4. 1977, sklenjene med IMOS – poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Trg
VII. Kongresa ZKJ 1, Ljubljana (kot prodajalec) in Likar Dragico, Ambrožev trg 3,
Ljubljana (kot kupec), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 105.E, vpisano v podvl.
št. 1281/105, k.o. Štepanja vas;
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 2.
1986, sklenjene med Dragico Amon, Bilečanska 4, Ljubljana (kot prodajalec) in Letigem Matjažem, Kopališka 1, Vrhnika ter
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Drakulič Simono, Kidričeva 15, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 105.E, vpisano v podvl. št.
1281/105, k.o. Štepanja vas.
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 13. 7. 2009
Dn 29079/2007
Os-5762/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Fabčič Brede, Brilejeva ulica 9, Ljubljana, ki
jo zastopa notarka Nevenka Tory, Beethovnova 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, parc. št. 170/1 sadovnjak, v izmeri 300,00 m2, vpisano v vl. št.
312, k.o. Preska, dne 24. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 29079/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 10. 4. 1986,
sklenjene med Satran Andrejem, Preška cesta št. 30, Medvode (kot prvo pogodbena
stranka) in Fabčič Bredo, Brilejeva št. 9,
Ljubljana (kot drugo pogodbena stranka), za
nepremičnino s parc. št. 170/1, vpisano v vl.
št. 312, k.o. Preska.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2009
Dn 26475/2007
Os-5763/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Banič Janeza in Banič Olge, oba Pod Jelšami
1, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Katja
Koprivšek, Miklošičeva c. 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
parc. št. 351/32, dvorišče, v izmeri 115,00
m2, stanovanjska stavba, v izmeri 16,00
in gospodarsko poslopje, v izmeri 15,00
m2, vpisano v vl. št. 2838, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 22. 5. 2009, pod opr. št.
Dn 26475/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Brecelj Frančiško (kot
prodajalko) in Komunalnim skladom Občine
Ljubljana Vič – Rudnik, ki ga je zastopalo
Komunalno podjetje Vič, Tomažičeva 10,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj parc. št. 351/32, vpisano v vl. št.
2838, k.o. Trnovsko predmestje;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Imos – Poslovno združenje za industrijsko gradnjo Ljubljana, TOZD IMOS Ljub
ljana, Trg VII. Kongresa ZKJ št. 1, Ljubljana
(kot prvo pogodbeno stranko), Veterinarskim
zavodom Slovenije, Cesta v Mestni log št.
47, Ljubljana (kot drugo pogodbeno stranko) in Komunalnim skladom Občine Ljub
ljana Vič – Rudnik, ki ga zastopa Komunalno

podjetje Vič, Tomažičeva 10, Ljubljana (kot
tretjo pogodbeno stranko), za nepremičnino,
ki ima sedaj parc. št. 351/32, vpisano v vl. št.
2838, k.o. Trnovsko predmestje;
– pogodbe o izgradnji, plačilu in stroških
ureditve stavbnega zemljišča v kareju A, II.
faze soseske Murgle VS-103, št. 1002/76,
z dne 25. 5. 1976, sklenjene med Zavodom
za urejanje stavbnih zemljišč Vič, Tomažičeva 10, Ljubljana (kot zavod) in prof. dr. Banič Janezom, Povšetova 14, Ljubljana (kot
investitor), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 351/32, vpisano v vl. št. 2838, k.o.
Trnovsko predmestje;
– aneksa k pogodbi o izgradnji, plačilu in
stroških ureditve stavbnega zemljišča v kareju A, II. faze soseske VS-103, Murgle, št.
212/78-ZH z dne 23. 11. 1978, sklenjenega
med Zavodom za urejanje stavbnih zemlijšč
Vič, p.o. Ljubljana, Tomažičeva c. 10 (kot
zavod) in prof. dr. Banič Janezom, Povšetova 14, Ljubljana, inž. Bešter Milivojem,
Cesta v Mestni log 47, Ljubljana, prof. dr.
Bohm Oskarjem, Tržaška c. 39, Ljubljana
in Bohm Jernejem, Pražakova 6, Ljubljana,
mag. Lazar Petrom, Duplice 32g, Kamnik,
List Jožetom, Cesta v Mestni log 47, Ljub
ljana, Ružman Romanom, Cesta v Mestni
log 47, Ljubljana, in Vengust Mihom, Cesta
v Mestni log 47, Ljubljana (kot investitorji), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št.
351/32, vpisano v vl. št. 2838, k.o. Trnovsko
predmestje;
– sporazuma o ugotovitvi, priznanju in
prenosu lastninske pravice na nepremičninah z dne 2. 11. 2000, sklenjene med
Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana (kot prvo pogodbena stranka) in Banič
Janezom ter Banič Olgo, oba Pod jelšami 1,
Ljubljana (kot drugo pogodbeni stranki), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 351/32,
vpisano v vl. št. 2838, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2009
Dn 21911/2008
Os-5764/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
GIVO, Družba za gradnjo, inženiring in vodenje investicij d.o.o., Dvorec Sela, Zaloška
69, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Irena
Polak Remškar, Dunajska cesta 160, p.p.
3901, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, na naslovu Njegoševa 6, vhod g, Ljubljana, z ident.
št. 75.E, vpisano v podvl. št. 173/75, k.o.
Šentpeter, dne 22. 6. 2009, pod opr. št.
Dn 21911/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Center (kot
prodajalcem) in GIVO Ljubljana p.o. (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 75.E, vpisano v podvl. št. 173/75,
k.o. Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2009
Dn 25385/2006
Os-5772/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Biserke Bitenc, Litijska cesta 286, Ljubljana, ki
jo zastopa notarka Magda Poljšak Derganc
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino; parkirno mesto št. G100
v 3. kleti, z ident. št. 482.E, vpisano v podvl.
št. 2802/393, k.o. Bežigrad, dne 18. 5. 2009,
pod opr. št. Dn 25385/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS 2/1V2-G-727/00 z dne 1. 3. 2000, sklenjene
med SCT Stanovanjskim inženiringom
d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in dr. Jožetom Pučnikom, Črešnjevec 103, Ilirska
Bistrica (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 482.E, vpisano v podvl.
št. 2802/393, k.o. Bežigrad,
– notarskega zapisa prodajne pogodbe
št. SV-896/04 z dne 25. 8. 2005 v odpravku
za zemljiko knjigo, sklenjenega med Christel
Pučnik, Kolland 5, Nemčija (kot prodajalka)
in Biserke Bitenc, Vilharjeva cesta 27, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 482.E, vpisano v podvl.
št. 2802/393, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 9806/2008
Os-5774/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zdenke Turk, Linhartova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 23 v pritličju, na naslovu ob
Peričevi ulici, Ljubljana, vpisano v podvl. št.
3955/24, k.o. Bežigrad, dne 2. 6. 2009, pod
opr. št. Dn 9805/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1967,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje
(kot prodajalcem) in Cirilom ter Marijo Goec
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 24.E, vpisano v podvl. št. 3955/24,
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 13. 7. 2009

Dn 23462/2008
Os-5782/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti po uradni
dolžnosti, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnini z identifikatorjem 7.E, podvl.
št. 3774/7, k.o. Vič, dne 9. 6. 2009, pod opr.
št. Dn 23462/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 101/66 z dne 12. 4. 1966,
na kateri je podpis overjen, ki sta jo sklenili
prva pogodbena stranka Splošno gradbeno
podjetje Grosuplje, ki ga zastopa direktor
Alojz Nebec ter druga pogodbena stranka
Miro in Elizabeta Cerkvenik, Grosuplje 198,
za stanovanje št. 7 v 1. nadstropju stanovanjskega bloka in shrambo št. 7, v kleti
istega stanovanjskega bloka, na naslovu
Viška cesta 49/b, Ljubljana, nepremičnina
z identifikatorjem št. 13.E, in 14.E, vpisana
v podvložek št. 2774/7, k.o. Vič ter
– kupoprodajne pogodbe, ki sta jo dne
6. 6. 1980 sklenila prodajalca Miroslav in
Elizabeta Cerkvenik, Viška 49, Ljubljana in
kupovalka Marija Lužar, Šišenska 3, Ljub
ljana, za stanovanje št. 7 v 1. nadstropju
stanovanjskega bloka, na naslovu Viška cesta 49/b, Ljubljana, ter shrambo št. 7 v kleti
istega stanovanjskega bloka zgradbe, nepremičnina z identifikatorjema 13.E in 14.E,
vpisana pri podvložku št. 3774/7, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2009
DN 6110/09
Os-5842/09
Okrajno sodišče v Mariboru, je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Samira Sayeda, stanujočega Ulica Frana Kovačiča 9, Maribor, ki ga zastopa notarka Ines
Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 2114/41, k.o. Tabor,
pod opr. št. Dn 6110/09, 20. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 12. 3. 2009, sklenjene med prodajalko Heleno Duh, EMŠO: 2603944505923,
stanujočo Čopova 9a, Slovenska Bistrica
in kupcem Samirjem Sayedom, EMŠO:
2901981500606, stanujočim Ulica Frana
Kovačiča 9, Maribor, s katero je prodajalka
kupcu prodala stanovanje št. 41 v X. nadstropju, v izmeri 20,50 m2, pomožni prostor,
v izmeri 10,50 m2 v večstanovanjski stavbi
Frankolovska ulica 23, Maribor, pripisano
podvl. št. 2114/41, k.o. Tabor in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 8. 2009
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Dn 4368/08
Os-5843/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darinke Orožim, stanujoče Trg Dušana Kvedra
10, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Ljubo Kolbl, Partizanska cesta 13a,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 1793/31,
k.o. Spodnje Radvanje, v korist Iztoka Orožima, stanujočega Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, v višini 1/2 celote in v korist Uroša
Orožima, stanujočega Trg Dušana Kvedra
10, Maribor, v višini 1/2 celote pod opr. št.
Dn 4368/08, 1. 4. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 2102/81
z dne 28. 7. 1981, sklenjene med prodajalcem SGP Konstruktor Maribor, n.sol.o.,
Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal glavni
direktor Franc Šušteršič in kupcema Igorjem
Orožimom in Dariko Orožim, stanujočih Raičeva ulica 4, Maribor, s katero je prodajalec
kupcema prodal stanovanje št. 110 v VI.
nadstropju stavbe na naslovu Trg Dušana
Kvedra 10, Maribor, zgrajenem na parc.
št. 1847, 1849, 1760, 1759, 1758, 1753,
1761, 1756, 1754, 1752 in 1751, k.o. Spodnje Radvanje in na katerem je prodajalec
dovolil vknjižbo imetnikov pravice uporabe
v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Iztoka
Orožima in Uroša Orožima.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 8. 2009
Dn 5698/08
Os-5844/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Trglavčnik Igorja in Trglavčnik Suzane, stanujočih Bettetova ulica 7, Maribor, ki ju po
pooblastilu zastopa notar Boris Kosi, Partizanska cesta 13a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 2606/79, k.o. Tabor, v korist predlagateljev, vsakega v višini 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 5698/08, 20. 3. 2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
317 z dne 27. 9. 1993, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91) med prodajalcem Elektrokovina d.o.o., Tržaška cesta 23, Maribor, ki ga
je zastopal direktor Murat Dedič in kupcem
Bele Alojzem, roj. 20. 6. 1930, stanujočim
Maribor, Frankolovska ulica 21, s katero je
prodajalec kupcu prodal 2-sobno stanovanje
št. 13 v III. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Maribor, Frankolovska ulica 21 in
na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 8. 2009
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Dn 5428/08
Os-5845/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Mojci
Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Berte Jeseničnik, stanujoče Maistrova ulica 11,
Šentilj v Slovenskih goricah, ki jo po pooblastilu zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova
ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1180/9, k.o.
Šentilj v Slovenskih goricah, pod opr. št.
Dn 5428/08, 20. 3. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 24. 1. 1992, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91) med prodajalcem APIS p.o.,
Šentilj, Štrihovec 15, ki ga je zastopal v.d.
direktorja Vladimir Černčič in kupovalko Berto Jeseničnik, stanujočo Šentilj 118e, Šentilj
v Slovenskih goricah, s katero je prodajalec
kupovalki prodal stanovanje št. 12, v izmeri
22,84 m2, v II. nadstropju stanovanjski hiše
stoječe na parc. št. 969/19, pripisane vl. št.
70, k.o. Šentilj v Slovenskih goricah in na
katerem je prodajalec dovolil, da se vknjiži
lastninska pravica na kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 8. 2009
Dn 6249/07
Os-5917/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Agencija »Etažna«, Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičninah pripisanih podvl. št. 2927/3, 2927/80 in 2927/86,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 6249/07, 23. 7.
2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 2272-482-5/52-4-RB/KAL z dne
21. 12. 1977, s katero je prodajalec gradbeno
podjetje Stavbar, Maribor, z n.sol.o., Maribor,
Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje
Maribor, z n.sol.o., Industrijska ulica 13, ki
ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik, prodal kupcu Samoupravni stanovanjski
skupnosti Občine Maribor, po pooblaščenem
podjetju Staninvest, Maribor, Grajska ulica 7,
ki ga je zastopal direktor Ivan Grauf, med
drugimi nepremičninami tudi stanovanje št. 3
v pritličju stavbe, na naslovu Ulica Veljka Vlahovića 47, Maribor, stanovanje št. 1 v pritličju
stavbe, na naslovu Ulica Veljka Vlahovića 57,
Maribor in stanovanje št. 7 v II. nadstropju
stavbe, na naslovu Ulica Veljka Vlahovića 57,
Maribor in za te dovolil vknjižbo pravice uporabe v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2009
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Dn 1978/09
Os-5918/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Komunalni biro, podjetje za inženiring d.o.o.,
Ljubljanska ulica 9, Maribor, ki ga zastopa direktor Željko Blažeka, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 2527/96, k.o. Tabor, na sedežu
vknjiženega imetnika Hidroing d.o.o., Maribor, v svojo korist na deležu 1595/4426
od celote in v korist Instituta za ekološki
inženiring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor, na deležu 2350/4426 celote, pod opr.
št. Dn 1978/09, 15. 7. 2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika Hidroing d.o.o.
z dne 18. 9. 1997, ki so jo sklenili prodajalec
Vodnogospodarsko podjetje Hidroing d.o.o.,
Ljubljanska ulica 9, Maribor – v stečaju, ki
ga je zastopala stečajna upraviteljica Irena
Lesjak in kupec Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., Jadranska 28, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Željko Blažeka, s katero je
prodajalec kupcu prodal poslovne prostore
v stavbi, na naslovu Ljubljanska ulica 9,
Maribor, parc št. 253, vl. št. E-7, k.o. Tabor
– v VI. etaži površine 10,92 m2, v VII. etaži
površine 236,38 m2 in površine 5,46 m2+ ter
na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca in
– pogodbe o prodaji nepremičnine z dne
1. 1. 1998 oziroma 29. 7. 1998, sklenjene
med prodajalcem Institutom za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor,
ki ga je zastopal direktor Željko Blažeka in
kupcem Komunalnim birojem d.o.o., Ljub
ljanska ulica 9, Maribor, ki ga je zastopal
direktor Željko Blažeka, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovne prostore v stavbi, na naslovu Ljubljanska ulica 9, Maribor,
parc. št. 253, vl. št. E-7/B-96, k.o. Tabor
v VII. etaži, v izmeri 92,27 m2 in 5,46 m2 ter
na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Instituta za ekološki
inženiring d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2009
Dn 8157/2008
Os-5874/09
Okrajno sodišče v Novem mestu na
podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom
Zakona o zemljiški knjigi začenja postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini del stavbe z ident. št. 1483-642.
ES-13.E, stanovanje št. 13 v 3. nadstropju
in klet, v skupni izmeri 53,40 m2, vpisane
v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1801/14,
k.o. Kandija.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je izvirnik kupoprodajne pogodbe,
št. neznana, datum verjetno leto 1955 in
je verjetno sklenjena med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto, Kočevarjeva 1, Novo mesto, MŠ: 5075343
(sedaj v stečaju) po zastopnem podjetju
Dominvest, kot prodajalcem in Komunalnim podjetjem Novo mesto (pravni prednik

Komunale Novo mesto, kot kupcem stanovanjska stavba stoji na zemljišču parc.
št. 374/1, k.o. Kandija in je bila verjetno
podpisana po takratnem v.d. direktorju Miloradu Dimitriču.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjeni nepremičnini: Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, MŠ: 5073120.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 8. 2009
Dn 6310/2008
Os-5875/09
Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom Zakona o zemljiški knjigi začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini,
parc. št. 293.S travnik, v izmeri 59 m2 in
gospodarsko poslopje, v izmeri 35 m2, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 432,
k.o. Lakovnice.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je overjen izvirnik pogodbe o pripoznavi priposestvovanja z dne 29. 3. 2007,
sklenjen med Francem Primcom, roj. 12. 11.
1946, Koroška vas 20b, Novo mesto, kot
prvo pogodbeno stranko in Ivanom Božičem, roj. 10. 2. 1935, Ulica Hermana Potočnika 31, Ljubljana, kot drugo pogodbeno
stranko.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjeni nepremičnini: Božič Ivan, Ulica
Hermana Potočnika 31, 1000 Ljubljana,
EMŠO: 1002935500121.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 8. 2009
Dn 2325/2008
Os-6155/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kranju, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikatorjem 2169-1135-53 pri podvl. št.
1418/53, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn 2325/2008 z dne 3. 9. 2009, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št. 73/76-ČRT. o odplačnem
prenosu pravice razpolaganja, uporabe in
uživanja na stanovanju kot posameznem
delu stavbe z dne 15. 3. 1976, sklenjene
med Turist progres engineering, Radovljica
v imenu prodajalca GIP Gradis Ljubljana in
kupcem Raziskovalno skupnostjo Slovenije
– strokovna služba, Ljubljana, Jadranska 21,
s katero je prodajalec prodal stanovanjsko
enoto št. 6, z oznako enote B-19 v mansardi
bloka S-I v Kranjski Gori, v naselju Črtenje.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 53.E pri podvl. št. 1418/53, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Republike
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Slovenije do celote, predložene listine pa
niso izvirniki.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 9. 2009
Dn 5745/2008
Os-6154/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Transagent d.o.o., Verdieva 6, Rijeka, Republika Hrvaška, ki jo zastopa Giani
Flego, odvetnik v Kopru, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin ter vknjižbe lastninske pravice, dne 3. 9. 2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– Pogodbe o zamenjavi obstoječih poslovnih prostorov v poslovni stavbi v Kopru,
Vojkovo nabrežje 30, sklenjene dne 20. 9.
1989,
– Pogodbe z dne 26. 10. 1989 in
– Menjalne pogodbe z dne 3. 10. 1990,
vse tri sklenjene med Intereuropo, mednarodna špedicija, transport in pomorska agencija, p.o. Koper, kot pravno prednico Intereurope d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, ter
Transagentom, mednarodna agencija, kot
pravnim prednikom Transagenta d.o.o., Verdieva 6, Rijeka, Republika Hrvaška.
Nepremičnine, ki so predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, so v zemljiški knjigi vpisane z:
– identifikacijsko št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-010, v podvložku št.
1362/5, k.o. Koper, z označbo 10.E, v naravi
nestanovanjska raba, v izmeri 35,20 m2,
– identifikacijsko št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-011, v podvložku št.
1362/6, k.o. Koper, z označbo 11.E, v naravi
nestanovanjska raba, v izmeri 35,80 m2,
– identifikacijsko št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-012, v podvložku št.
1362/7, k.o. Koper, z označbo 12.E, v naravi
nestanovanjska raba, v izmeri 23,65 m2 in
– identifikacijsko št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-013, v podvložku št.
1362/8, k.o. Koper, z označbo 13.E, v naravi
nestanovanjska raba, v izmeri 12,30 m2, vse
v lasti Intereurope d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper, do celote.
Pri zgoraj navedenih nepremičninah se
zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, in sicer pogodbe o zamenjavi
obstoječih poslovnih prostorov v poslovni
stavbi v Kopru, Vojkovo nabrežje 30, sklenjene dne 20. 9. 1989, pogodbe z dne 26. 10.
1989 in menjalne pogodbe z dne 3. 10. 1990,
vse tri sklenjene med Intereuropo, mednarodna špedicija, transport in in pomorska
agencija, p.o. Koper, kot pravno prednico Intereurope d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper,
ter Transagentom, mednarodna agencija,
kot pravnim prednikom Transagenta d.o.o.,
Verdieva 6, Rijeka, Republika Hrvaška, overjenega prevoda potrdila sodnega registra Trgovskega sodišča na Reki, št. R3-1809/2009
z dne 19. 3. 2009, prvi odstavek 4. člena
Zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi

premoženjskopravnih razmerij (Ur. l RS-MP,
št. 31/99) ter pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 20. 10.
2008, v korist imetnika Transagent d.o.o.,
Verdieva 6, Rijeka, Republika Hrvaška, matična št. 2385449, do celote.
Imetnike pravic na nepremičninah
z ident. št. posameznega dela stavbe
2605-01449-010, podvl. št. 1362/5, z označbo 10.E, ident. št. posameznega dela stavbe
2605-01449-011, podvl. št. 1362/6, z označbo 11.E, ident. št. posameznega dela stavbe
2605-01449-012, podvl. št. 1362/7, z označbo 12.E in ident. št. posameznega dela
stavbe 2605-01449-013, podvl. št. 1362/8,
z označbo 13.E, vse k.o. Koper in v lasti Intereurope d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper,
do celote, se poziva, da se v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 9. 2009
Dn 14815/2009
Os-5886/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Turk
Zdravka, Linhartova cesta 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo (G) št. 196 v kleti, na naslovu
Linhartova cesta 1, 3, 5, 7, 9 in 11, Ljub
ljana, z ident. št. 545.E, podvl. št. 2667/545,
k.o. Bežigrad, dne 10. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 10498/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe iz leta 1975, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d., Emonska
cesta 8, Ljubljana (kot prodajalcem) in Batič
Pavlo ter Aleksandrom, oba Livarska 14,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 545.E, vpisano v podvl.
št. 2667/545, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2009
Dn 12869/2009
Os-6122/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vatić Darie, Rojčeva
ul. 26, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 16,
4. nad., na naslovu Rojčeva ulica 26, Ljub
ljana, z ident št. 116.E, vpisano v podvl. št.
1427/71, k.o. Moste, dne 8. 7. 2009, pod opr.
št. Dn 12869/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 0866/01-HB z dne
13. 8. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana (kot prodajalec) in Vatić
Marjanom in Vatić Dario, oba Rojčeva 26,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 116.E, vpisano v podvl.
št. 1427/71, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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mesecu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, 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. 9. 2009
Dn 7654/09
Os-6179/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zdenke Dobaj, stanujoče Knafelčeva ulica
20, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini pripisani podvl. št. 945/3,
k.o. Spodnje Radvanje, do 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 7654/09, dne 1. 7. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 30. 3. 1993 sklenjene med prodajalko
Mariborsko livarno Maribor d.o.o., Oreško
nabrežje 9, Maribor, ki jo je zastopal direktor Anton Vončina in kupko Marico Sunjog,
stanujočo Knafelčeva ulica 20, Maribor,
s katero je prodajalka kupki prodala podstrešno stanovanje (št. 2) v stanovanjski
hiši Knafelčeva ulica 20, Maribor, parc. št.
741, vl. št. 945, k.o. Spodnje Radvanje in
na tem dovolila vknjižbo pravico uporabe
v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2009
Dn 1513/2009
Os-6163/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Danijela Stolnika in Mire Stolnik,
Pavšičeva ulica 30, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listin:
– pogodbe o kupoprodaji stanovanja št.
6/D z dne 13. 9. 1984, sklenjena med prodajalcem Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27,
Logatec in kupcema Hasanom Djulićem in
Ismeto Djulić, Dobovičnikova 38, Vrhnika,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9.
1987, sklenjena med prodajalcem Hasanom
Djuličem, Pavšičeva 30, Logatec in kupcem
Brankom Todorovičem, Klis 57, Vrhnika, za
nepremičnino, stanovanje št. 6 v etaži 3 (1.
nadstropje) s shrambo v etaži 1, v skupni
izmeri 60,89 m2, v stavbi z naslovom Pavšičeva ulica 30, Logatec, ki stoji na parceli
1554/31, k.o. Blekova vas, z identifikacijsko
številko 6.E (2016–11-6).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Danijela Stolnika in Mire Stolnik,
Pavšičeva ulica 30, Logatec, na podlagi teh
kupoprodajnih pogodb, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 8. 1994 in prodajne pogodbe z dne 9. 9. 1994.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 9. 2009
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 48/2008
Os-8992/08
Okrajno sodišče v Celju v izvršilni zadevi
upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, Koper, zoper dolžnika Sebastjana
Pungarška, Gosposka ulica 25, Celje,
zaradi izterjave 1.276,71 EUR s pp., dne
20. 10. 2008 sklenilo dolžniku Sebastjanu
Pungaršku, stanujočemu Gosposka ulica
25, Celje, se v izvršilni zadevi I 48/2008
na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Germ
Tomaž iz Celja.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 10. 2008
I 2388/2004
Os-5797/09
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO
d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa O.P.D. Odvetniška družba Taljat in
drugi, Miklošičeva 30, Ljubljana, zoper
dolžnika Dragutina Marojeviča, Linhartova
ul. 8, Celje, zaradi izterjave 1.658,04 EUR
s pp., sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžniku Dragotinu Marojeviču, Linhartova ulica 8, 3000
Celje, se postavi odvetnik Bernard Tajnšek,
Stanetova ulica 27, Celje.
Začasni zastopnik ima v postopku za
katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen
Center za socialno delo ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 8. 2009
P 148/2008-21
Os-5786/09
Okrožno sodišče v Krškem je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ivane Andrejaš, Gor.
Laknice 15a, Mokronog, in Danijela Kučiča,
Gor. Laknice 15a, Mokronog, ki ga zastopa
odvetnik Alojz Bandelj iz Trebnjega, zoper
toženo stranko Janeza Kočevarja, Oštrc 32,
Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa odvetnik Izet Hodžić iz Brežic, Angelo Markizeti,
Cesta Maršala Tita 3, Jesenice, Stanislava
Božiča, Vrbje 4, Kostanjevica na Krki, Dragotina Božiča, Mestne njive 6, Novo mesto,
Kristine Benčina, Alpska 7, Bled, Alberta
Božiča, Gotska ulica 3, Ljubljana, Simono
Polanc, Celovška 143, Ljubljana, Sašo Frlič,
Oprešnikova ulica 6, Kranj, Marinko Horvat, Franka Horvat in Dragico Horvat, vsi
neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve
neveljavnosti oporoke, pct. 50.000,00 EUR
sklenilo:
Deveto, deseto in enajsto toženi stranki
Marinki Horvat, Frenku Horvatu in Dragici
Horvat, vsi neznanega prebivališča v Kanadi, se na podlagi 4. točke 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega.
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Začasni zastopnik bo zastopal deveto,
deseto in enajsto toženo stranko vse do
takrat, dokler sama ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 7. 2009
VL 91196/2008
Os-5895/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Brigita Plemenitaš,
Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku
Ivanu Djurkovu, Obala 144, Portorož, sklenilo:
dolžniku Ivanu Djurkovu, Obala 144,
Portorož, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Dolores Maučec, Cesta Zore Perello
Godina 3, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
VL 35905/2008
Os-5897/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Merkur, d.d., Cesta na okroglo
7, Naklo, proti dolžniku Marku Glasenčniku,
Cesta na Bokalce 20f, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 6.111,94 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Glasenčniku, Cesta na
Bokalce 20f, Ljubljana – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Simončič Gregor, Trdinova ulica 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
VL 8129/2009
Os-5899/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Andreju Jeršiču,
Glinška ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave
246,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Jeršiču, Glinška ulica
7, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odtavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Sluga Brane, Cigaletova 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za

socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2009
VL 91575/2008
Os-5924/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Avto-storitve Saša Jakopin s.p.,
Mariborska cesta 37, Rače, proti dolžniku
Ljubomiru Partliču, Gačnikova ulica 16, Limbuš, zaradi izterjave 349,71 EUR, sklenilo:
dolžniku Ljubomiru Partliču, Gačnikova
ulica 16, Limbuš, se na podlagi 4. točke drugega odtavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Jana Mazi, Pražakova 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009
II P 2845/2006
Os-5955/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Andreji Fašun v pravdni zadevi tožeče stranke Vide Varga, Scopolijeva 18/B, Ljubljana,
ki jo zastopa Andrej Žabjek, odvetnik v Ljub
ljani, zoper toženo stranko Antona Krašovec,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
7.302,97 EUR, dne 18. 8. 2009, sklenilo:
toženi stranki Antonu Krašovcu, neznanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Ladislav Hafner, Kersnikova 6/II, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem postopku zaradi plačila
7.302,97 EUR.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009
VL 46834/2008
Os-5958/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Gregorju Štepiharju, Kompolje
2, Domžale, zaradi izterjave 1.490,78 EUR,
sklenilo:
dolžniku Gregorju Štepiharju Kompolje
2, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Marko Ravnik, Kersnikova 6, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2009
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VL 4375/2009
Os-5961/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki
ga zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova cesta
20, Kranj, proti dolžniku Bojanu Petrovskemu, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 4.951,69 EUR, sklenilo:
dolžniku Bojanu Petrovskemu, Koroška
cesta 19, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
VL 15603/2009
Os-5973/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, ki
jo zastopa Bojana Potočan – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku
Milošu Breznikarju, Dolinska cesta 2, Koper,
zaradi izterjave 10.670,28 EUR, sklenilo:
dolžniku Milošu Breznikarju, Dolinska cesta 2, Koper, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Slavoljub Krgović, Kosovekov trg 1, 6000
Koper – Capodistria.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2009
VL 124477/2008
Os-5975/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki
ga zastopa odv. Rok Fink, Ljubljanska cesta
6, Celje, proti dolžniku Igorju Rosini, Vodnikova ulica 7, Celje, zaradi izterjave 110,56
EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Rosini, Vodnikova ulica
7, Celje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Tajnšek Bernard, Stanetova ulica 27, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009

VL 93403/2008
Os-5979/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Debitel d.d., Ljubljana, Železna
cesta 18, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Marko
Ravnik, Kersnikova ulica 6, Ljubljana, proti
dolžniku Matiji Čehunu, Dupeljne 9, Lukovica, zaradi izterjave 933,01 EUR, sklenilo:
dolžniku Matiji Čehunu, Dupeljne 9, Lukovica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Bredo Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2009
P 133/2009
Os-5712/09
Okrajno sodišče v novem mestu je
v pravdni zadevi P 133/2009 po tožbi Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto, Seidlova
cesta 5, Novo mesto, zoper Marjana Pervinška, sedaj neznanega prebivališča, prej Litostrojska cesta 10, Ljubljana, zaradi plačila
zneska 2.691,63 EUR, tožencu postavilo za
začasno zastopnico odvetnico Darjo Lazar,
Rozmanova 32a, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese toženca v tem postopku, dokler organ
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika, oziroma dokler tožena
stranka ne bo nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 5. 8. 2009

Oklici dedičem
D 440/2009
Os-5798/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Blanki Rataj,
hčerki Benjamina, upokojenki, roj. dne 7. 7.
1926, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli dne 13. 5. 2009, nazadnje stalno
stanujoči Trubarjeva ulica 26, Celje.
Zapustnica je napravila oporoko, o veljavnosti katere se morajo izreči tudi zakoniti
dediči, ki imajo ob zakonsko določenih pogojih tudi pravico do uveljavljanja nujnega
deleža. Po podatkih sodišča zapustnica ni
zapustila zakonitih dedičev I. in II. dednega
reda, sodišču pa ni znano, ali je morda zapustila zakonite dediče III. dednega reda.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da so
zapustničini zakoniti dediči, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave oklica na
oglasni deski sodišča in te objave. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 8. 2009
D 312/2006
Os-5222/09
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski postopek po pokojni Petek Pavli,
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rojeni 19. 1. 1924, Selo pri Žirovnici 14,
nazadnje stanujoči v Avstraliji, ki je umrla
dne 9. 8. 2006.
V zapuščino spadajo tudi nepremičnine s parc. št. 106/1, k.o. Zabreznica, ki jih
na podlagi oporoke zapustnice z dne 9. 1.
2001 deduje Bernik Viljem, roj. 11. 9. 1962,
ki pa je neznanega bivališča in sodišču ni
dosegljiv.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče Bernik Viljema
ali njegove pravne naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojni Petek Pavli, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 7. 2009
D 173/2008
Os-5223/09
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski postopek po pokojni Slevec Nadi,
rojeni 9. 7. 1923, nazadnje stanujoči Cesta
revolucije 8, Jesenice, ki je umrla dne 25. 6.
2008.
V zapuščino spada stanovanje št. 62
v stanovanjski hiši na Jesenicah, Cesta revolucije 8.
K dedovanju so poklicani zakoniti dediči
I. dednega reda, sinovi in hčerke zapustnice, med njimi tudi Slevec Branko, roj. 19. 12.
1955, ki pa je neznanega bivališča in sodišču ni dosegljiv.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče Slevec Branka
ali njegove pravne naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojni Slevec Nadi, naj se priglasijo pri
naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 7. 2009
II D 135/2006
Os-5422/09
V zapuščinskem postopku po dne 15. 8.
1994 umrlem Pečnik Vinku, sinu Mihaela,
roj. 11. 3. 1937, drž. RS, poročenem, nazadnje stan. v Mariboru, Kočevarjeva ul. 9,
pride v poštev kot dedič po zapustniku tudi
zap. nečak Saša Pečnik, stanujoč na neznanem naslovu v Nemčiji.
Sodišče zato poziva dediča Saša Pečnika, da se v roku enega leta od objave oklica
v Uradnem listu Republike Slovenije priglasi
sodišču v zadevi pod opr. št. II D 135/2006.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 7. 2009

Oklici pogrešanih
N 5/2009
Os-5730/09
Peter Popovič, rojen 16. 12. 1926, EMŠO
1612926500820, iz Hrasta pri Jugorju, neznanega bivališča v tujini, je pogrešan in zanj
ni mogoče dobiti dokazila o njegovi smrti.
Poziva se vse, ki kaj vedo o Petru Popoviču, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl, da
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to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju,
najkasneje v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega
roka imenovanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 7. 2009
N 75/2008
Os-3302/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka: Fabjo Jurinčič, Boršt št. 59, Marezige, ki ga zastopa odvetnik
Rok Munih iz Kopra, zoper nasprotno udeleženko Marijo Kozlovič, Boršt, Marezige, ki jo
zastopa skrbnica za posebni primer Cvetka
Birsa, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo, dne 15. 4. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Kozlovič,
Boršt, Marezige, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali
smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi oglasa v Uradnem listu RS, ker
bo sodišče po poteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2009
N 26/2009
Os-5226/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Petra
Gombača, Javorje 26a, Obrov, ki ga zastopa RUJ nepremičnine, Jernej Suša s.p.,
Partizanska 37a, Sežana, zaradi razglasitve
nasprotnega udeleženca Valenčič Jožeta,
pok. Jožeta (v z.k. tudi pok. Andreja), iz Javorja št. 39, Obrov, za mrtvega.
Pogrešani Valenčič Jože je bil rojen 7. 6.
1895, v Javorju, št. 39, očetu Jožetu Valenčiču in materi Mariji Valenčič. Drugih podatkov o pogrešanem ni.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 7. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Mohorko Emanuela, Bezena 76, Ruše,
zavarovalno polico, št. 50500010527, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-434
Tomažič Vladovita, Zadružna 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500017771, izdala
zavarovalnica KD Življenje Zavarovalnica
d.d. m-510
Verdnik Anemari, Corkega 25, Maribor,
zavarovalno polico, št. 5050000918, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-424

Spričevala preklicujejo
Ajdnik Barbara, Ul. dr. Štefke Hribarjeva
9, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo
III. Gimnazije v Mariboru, izdano leta 2003.
m-448
Ajdrinek Damjana, Ponikva 24/a,
Ponikva, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole. gnp-306981
Ajdrinek Damjana, Ponikva 24/a,
Ponikva, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole. gno-306982
Ajdrinek Damjana, Ponikva 24/a,
Ponikva, diplomo Srednje ekonomske šole.
gnn-306983
Ambrožič Viljem, Cankarjeva 18,
Radovljica, spričevalo o splošni maturi
in obvestilo o uspehu pri splošni maturi
Ekonomske gimnazije na EGSŠ Radovljica,
izdano leta 2003. gnu-306759
Arčan Rok, Kajuhova ulica 8, Žalec,
indeks, št. G1005075, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Ljubljani. gnu-306876
Arih Danijel, Kočki vrh 4a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, smer ekonomski
tehnik. m-514
Arnuš David, Destrnik 38/a, Destrnik,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Ptuj.
gnn-306683
Babić Marko, Kidričeva ulica 33/a,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici,
izdano leta 2008. gnd-306922
Babnik Ana, Bizoviška c. 57D, Ljubljana –
Dobrunje, spričevalo 9. razreda OŠ Božidarja
Jakca, izdano leta 2009. gnq-307030
Babnik Urška, Šmarješka cesta 14, Novo
mesto, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Novem mestu – program
trgovec, izdano leta 1992, 1993 in 1994.
gni-306963
Babnik Žiga, Bizoviška c. 57D,
Ljubljana – Dobrunje, spričevalo 3. letnik
Srednje lesarske šole, izdano leta 2009.
gnr-307029
Balant Blaž, Zabrv 92, Ig, spričevalo
2. letnika Srednje strojne šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gng-306744
Balantič Blaž, Podgorje 29/e, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske

šole – ŠC Rudolfa Maistra v Kamniku,
izdano leta 2008. gnv-306829
Balija Elvis, Bevke 44, Log pri
Brezovici, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana.
gnu-306776
Barle Janez, Skaručna 21, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1973. gnr-306729
Benčina Tea, Zvezna 31, Ljubljana,
indeks, št. 20040459, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gne-306817
Berko Mateja, Trčova 92, Malečnik,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, program aranžerski tehnik, izdano
leta 1997. m-472
Bervar Jernej, Ribniška ul. 4, Maribor,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Srednje glasbene in baletne šole
v Mariboru, izdano leta 2003. m-482
Bilič Mirko, Begunje 60, Begunje na
Gorenjskem, obvestilo o uspehu EGSŠ
v Radovljici za šolsko leto 2006/2007.
gnj-306837
Bohinec Sebastijan, Gora pri Pečah 11,
Vače, spričevalo od 1. do 3. letnika SKCPŠ
Škofja Loka, izdano leta 1992 do 1995.
gnt-306877
Bojc Nejc, Za vodo 3, Dolenja vas,
spričevalo 4. letnika SŠGT – turistični tehnik,
izdano leta 2007. gnt-306927
Boncelj Aleš, Preska 26, Tržič, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje policijske šole v Tacnu,
izdano leta 1992 in 1993. gnv-306800
Borovnik Katja, Cafova 8, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, smer gimnazija, izdano leta
2007. m-509
Borštnar Benjamin, Legenska cesta
68, Slovenj Gradec, spričevalo poklicne
mature Ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnh-306964
Bosnić Dijana, Verovškova ulica 45,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2008.
gnk-306736
Božič Miša, Stopiče 105, Stopiče,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole
v Novem mestu, izdano leta 2006 in 2007.
gnf-306966
Bračić Marina, Koresova 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-512
Bregar Luka, Čatež 4, Velika Loka,
indeks, št. 18070604, izdala Filozofska
fakulteta. gns-306703
Brezovnik Simon, Radegunda 3, Rečica
ob Savinji, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra v Velenju – program oskrbnik, izdano
leta 2006 in 2007. gnl-306714
Brilej Aleš, Log 28/b, Hrastnik, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje šole rudarske usmeritve v
Zagorju ob Savi – rudarski tehnik, izdano
leta 1992 in 1993. gnd-306718
Brišnik Mateja, Florjan 195, Šoštanj,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Veljenje, izdano leta 2002. gnm-306734

Bučan Boris, Pipanova cesta 70/a,
Šenčur, indeks, izdala ŠC PET Ljubljana.
gng-306965
Buljubašić Admir, Pot na Poljane
3,
Kamnik,
spričevalo
1.
letnika
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar –
živilski delavec v pekarstvu. gne-306717
Bunderšek Rok, Ulica talcev 1/a,
Zagorje ob Savi, indeks, št. 23080821,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnu-306701
Butenko Černe Lina, Naselje Slavka
Černeta 34, Kranjska Gora, maturitetno
spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2005 in 2006.
gnl-306810
Celarc Anže, Pot k Trojici 21, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika Ljubljana, izdano leta 2007.
gnt-306902
Cerar Ana, Tkalska pot 6, Kamnik,
spričevalo 1. letnika BIC – Gimnazije in
veterinarske šole Ljubljana, izdano leta
2006. gnr-306979
Cesar Robert, Log v Bohinju 5, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za strojništvo Škofja Loka, izdano leta 2001.
gnn-306833
Cesar Vesna, Dolenje Kamence 41/a,
Novo mesto, diplomo in spričevala od 1. do
4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdana leta
1987, 1988, 1989 in 1990, na ime Kučera
Vesna. gnv-306875
Ciglar Lucija, Milčinskega 14, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Šentjur, izdano leta 1998. gnw-306924
Ciperle Alenka, Jesenova ulica 21,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2007. gnf-306916
Colnarič Saša, Gubčeva ul. 10, Lenart v
Slov. goricah, indeks, št. 81578627, izdala
EPF. m-465
Crneković Robert, Makedonska 39,
Maribor, diplomo Gradbene srednje šole
v Mariboru, smer gradbinec I, izdano leta
1985. m-486
Cuderman Nika, Delavska cesta 7,
Šenčur, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2005. gnl-306985
Cvelbar Peter, Suhadolčanova 15,
Ljubljana – Črnuče, spričevalo 1. letnika
Elektrotehniško-računalniške
gimnazije,
izdano leta 2002. gni-306738
Cvetko Marko, Ulica Frankolovskih žrtev
28, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra v Celju – elektrotehnik,
elektronik, izdano leta 2001. gno-306882
Cvetko Tatjana, Spodnje Duplje 95,
Duplje, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in umetniške gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2009. gnx-306773
Čepek Glorija, Tovarniška c. 14, Ceršak,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 2006. m-431
Čeranič Andraž, Ulica Minke Bobnar
11, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
in obvestilo o uspehu 4. letnika Gimnazije
Moste. gnl-306860
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Čoderl Natalija, Hudi kot 64, Ribnica na
Pohorju, zaključnega spričevala za 9. razred
OŠ Veržej, izdano leta 2007. m-495
Čotar Jan, Senožeče 102/b, Senožeče,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Šolskega centra Postojna, izdano
leta 2007 in 2008. gnq-306680
Črne Anja, Litijska cesta 239, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2007 in 2008. gng-306790
Debeljak Blaž, Kardeljeva ploščad 12,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Tehnične
gimnazije. gnd-306893
Deronjić Suzana, Podkraj 91, Hrastnik,
spričevalo 3. in 4. letnika STPŠ Trbovlje,
izdano leta 2004 in 2005, izdano na ime
Savičić Suzana. gnm-306688
Dervarič Nina, Šalamenci 9, Puconci,
spričevalo o poklicni maturi Ekonomske šole
v Murski Soboti, izdano leta 1995, na ime
Perkič Nina. gnn-306908
Dežman Sandi, Med vinogradi 20, Semič,
spričevalo o končani OŠ Belokranjskega
odreda v Semiču, izdano leta 2006.
gny-306997
Djaniš Anja, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
indeks, št. 20040061, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnt-306802
Dobrečević Bojan, Partizanska 23,
Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika TŠC
Branko Brelih Nova Gorica – računalništvo –
programski tehnik, izdano leta 1988 in 1989.
gnm-306884
Dobrijević
Nikolaja,
Gašperšičeva
ulica 5, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in
muturitetno spričevalo Gimnazije Ledina.
gnl-306735
Domitrica Aleksandar, Rašiška ulica
11, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003.
gnj-306812
Domitrović Goran, Bezenškova 72,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 2000. m-462
Drčar Tea, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika BIC gimnazije in
veterinarske šole v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gnh-306889
Dukarić Aleksander, Žolgarjeva ul. 7,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ v Mariboru, izdano leta 1996. m-471
Džafić Sara, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2009. gnq-306830
Erhati Adam, Zagorci 89, Juršinci,
spričevalo Biotehniške šole Ptuj, program
kmetijsko-podjetniški tehnik, za šolski leti
2007/08 in 2008/09. gnd-307018
Eržen Melita, Poklukarjeva 117a,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo Ljubljana, izdano leta 2004.
gnb-306670
Fabjančič Simona, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Bičevje, izdano na ime Punčec Simona.
gns-306978
Fajfar Jure, Breg ob Savi 55 a, Kranj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2005. gnm-307009
Filipič Tanja, Sončna pot 8, Horjul,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1988 in 1989.
gng-306715

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Filipovič Aleksander, Koroška cesta 116,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole, program ekonomska
gimnazija. m-443
Florjančič Katarina, Zgornje Bitnje 150,
Kranj, spričevalo 2., 3. in 4. letnik in zaključni
izpit Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano na ime Vukorep Katarina.
gnv-306954
Fras Jasmina, Štajngrova 88, Benedikt,
spričevalo 1. in 2. letnika Šole za oblikovanje
Maribor. m-466
Gačnik Andrej, Globočnikova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici.
gnw-306724
Gorčan Rok, Sladki vrh 5c, Sladki Vrh,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika SERŠ v
Mariboru. m-452
Goršek Matej, Lokovina 2, Dobrna,
spričevalo
3.
letnika
Poklicne
in
tehniške elektro, kemijske šole Celje –
smer elektrotehnik, izdano leta 2008.
gny-306872
Gračnar Damjana, Gorica pri Dobjem
6, Dobje pri Planini, spričevalo 2. letnik
Gimnazije Celje Center, izdano leta 2006.
gnp-307081
Gračnar Damjana, Gorica pri Dobjem 6,
Dobje pri Planini, spričevalo 3. letnik Splošne
strokovne gimnazije Velenje, izdano leta
2007. gno-307082
Gračnar Nastja, Kompole 144, Štore,
indeks, št. 18080222, izdala FF Ljubljana.
gnd-306818
Grah Tomaž, Vidonci 93, Grad, spričevalo
Srednje, poklicne in tehniške šole Murska
Sobota, izdano leta 2006. gnk-306686
Grašič Boštjan, Slivniško Pohorje 46,
Pohorje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
1995. m-523
Gregl Rok, Vošnjakova 22, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 2008. m-515
Gregorčič Sanja, Vrsno 1/a, Tolmin,
maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin,
izdano leta 2001. gnr-306854
Gregorič Rok Albert, Dunajska 198,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje
ekonomske šole Roška. gnd-307093
Grm Martina, Spodnji kraj 5, Prevalje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole. gnp-306781
Gruber Iztok, Zvezna ul. 49, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. m-476
Gruškovnjak Lara, Veščica 5/b, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 2009.
gnq-306880
Gruškovnjak Lara, Veščica 5/b, Murska
Sobota, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2009.
gnr-306879
Hafner Urška, Zgornja Bela 6, Preddvor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne,
šiviljske in gumarske šole v Kranju.
gnp-306906
Harb Aljaž, Osterčeva 3, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje v Mariboru. m-456
Herceg Erika, Nevlje 8, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnx-306748
Hladnik Božo, Blegoška ulica 19, Gorenja
vas, diplomo Srednje kovinarske in cestno

prometne šole – program voznik motornega
vozila, izdana leta 1988. gnt-306852
Horvat
Danica,
Ratkovci
17,
Prosenjakovci – Partosfalva, spričevalo
Srednješolskega
centra
tehniško
pedagoške usmeritve Murska Sobota,
izdano leta 1983, 1984 in 1985, izdano na
ime Ozvatič Danica. gnl-306685
Horvat Darko, Vadarci 50, Bodonci,
spričevalo 8. razreda OŠ Grad, izdano leta
1989. gnx-306698
Horvat Nataša, Kmečka ul. 36, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje šole Rakičan, izdano leta
2001. gnv-306925
Hribar Jože, Ulica 6. junija 12, Ivančna
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
tehničnih in zdravstvene usmeritve Boris
Kidrič Novo mesto, izdano leta 1990.
gnb-306995
Hribar Marjan, Gabrovka 3, Gabrovka,
spričevalo 2. letnika Lesarske šole
Ljubljana, izdano leta 2009. gnh-307014
Hribar Marjeta, Izlake 62, Izlake,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika SŠGT v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2000. gno-306986
Hribar Marjeta, Izlake 62, Izlake,
maturitetno spričevalo Euro šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnj-306987
Hriberšek Gorazd, Lipa 18, Velenje,
spričevalo Šolskega centra Velenje –
poklicna tehniška šola za storitvene
dejavnosti, izdano leta 2007. gnx-306823
Hrovat Matic, Podstran 9, Moravče,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2007 in 2008. gnr-306779
Ilešič Dejan, Vitomarci 56a, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj, smer prodajalec, izdano leta
1994. m-533
Ivanež Matjaž, Šentpavel na Dolenjskem
15, Šentvid pri Stični, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Gimnazije Kočevje. gnt-306702
Jaklič
Franc,
Zupančičeva
10,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici,
št. 1029/71. gns-306853
Janežič Luka, Podgorje 129, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Domažle – Trgovska šola, izdano leta 2005
in 2006. gnq-306705
Jankovič Ema, Cesta na Drenik
10, Škofljica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnx-306952
Jelen Jasmina, Ponikva 50, Žalec,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Celje,
smer splošna, izdano leta 2008. m-429
Jelovčan Janez, Ribogojnica 1, Zgornja
Besnica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za strojništvo Škofja Loka, izdano leta
2006. gnl-306885
Jenko Boštjan, Gorenjskega odreda
4, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in cestno prometne
šole v Škofji Loki, izdano leta 1995.
gny-306822
Jenko Matic, Drolčevo naselje 29,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
in strojne šole Kranj, izdano leta 2003.
gnj-306737
Jereb Živa, Glavni trg 3, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika gimnazije Lava – ŠC Celje, izdano
leta 2002 in 2003. gnd-306943
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Jerebič Teja, Moravci 148, Mala Nedelja,
spričevalo 2. in 3. letnika Ekonomske šole
Ptuj, smer ekonomski tehnik. m-488
Jerič Maja, Ulica Rudija Papeža 30,
Kranj, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani – aranžerski tehnik.
gno-306932
Jerin Boris, Križ 16, Komenda, spričevalo
1. letnika Srednje šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik – ekonomski tehnik, izdano
leta 2000. gnn-306858
Jevšenak Ivan, Dobrava 13/a, Zreče,
diplomo Šolskega centra Borisa Kidriča v
Celju, št. 514/O, izdana 1985. gnc-306719
Juder Iris, Ob plantaži 22, Maribor,
spričevalo 4. letnika I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m-415
Jureš Marko, Babinci 28, Ljutomer,
indeks, št. 61228643, izdala Filozofska
fakulteta Maribor. m-530
Juršnik Klemen, Brezni vrh 45, Podvelka,
spričevalo 1. letnika Srednja šola za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2009. m-524
Kadribašić Amel, Smrečnikova ulica
34, Novo mesto, obvestilo o uspehu 3.
letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2004.
gny-306697
Kalabić Ervin, Zabrv 25, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnp-306681
Kastelic Žiga, Polje 18, Zagorje ob Savi,
spričevalo 4. letnika Srednje tehnične in
poklicne šole v Trbovljah, izdano leta 2007.
gnc-306969
Kašič Igor, Cesta na Gradec 2, Mirna,
indeks, št. 18080335, izdala FF Ljubljana.
gnu-306951
Kavčič Miha, Zapuže 13/a, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo ESIC- Gradbena
srednja šola v Kranju. gnk-306690
Kavčič Miran, Godešič 17, Škofja Loka,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje kovinarske
in cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1990 in 1993. gnv-307000
Kavčič Sara, Pod griči 59/a, Žiri,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2005 in 2006. gnq-306805
Kenič Polona, Orehek 49, Postojna,
indeks, št. 27004943, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnm-306909
Kerman Ludvik, Mekotnjak 23, Ljutomer,
spričevalo 2. letnika, št. 945 – strojni
ključavničar, izdano leta 1981. gnh-306764
Klenovšek Jaka, Lokavec 9, Rimske
Toplice, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra v Celju – Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko, izdano leta 2009.
gns-306878
Klinc Gašper, Kompolje 71, Grosuplje,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška ter maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi.
gnf-307091
Klobasa Mateja, Pavlova vas 80,
Novo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
2003. gnz-306971
Klobasa Mateja, Pavlova vas 80, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2004.
gny-306972
Klobasa Mateja, Pavlova vas 80, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2005.
gnx-306973

Klobasa Mojca, Selnica ob Muri 46a,
Ceršak, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2004. m-430
Kocbek Sabina, Rogoška cesta 61,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo –
letno Srednje trgovske šole Maribor, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2007. m-412
Kocijan Karolina, Vrhe 60, Slovenj
Gradec, spričevalo od 1. do 3. letnika SŠ
Zagorje – gosp. oskrbnik, izdano leta 1992,
1993 in 1994. gnu-306976
Kocijan Tina, Breg pri Konjicah 13,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika
Srednje šole Štore, izdano leta 2007.
gnt-306752
Kodila Zmagoslav, Turnerjeva 21,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Elektro gospodarska šola Maribor, izdano
leta 1974. m-507
Kokalj Tanja, Pšata 74, Domžale,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole v
Domžalah – ekonomski tehnik, izdano leta
2005. gng-306844
Kolman Urška, Zaprice 9, Kamnik,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik, izdano leta 2006 in 2007.
gns-306803
Končina Luka, Gabrje 62, Dobrova,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2005.
gno-306957
Konda Tina, Dolnja Lokvica 32, Metlika,
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo
mesto. gnx-306998
Korez Robi, Predel 2a, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, smer natakar,
izdano leta 1998. m-473
Korošec Urban, Breg 22, Zreče,
spričevalo 2. letnika Srednje strokovne šole
Zreče, izdano leta 2002. m-436
Kosi Zdenka, Senešci 4, Velika
Nedelja, spričevalo 3. in 4. letnika Upravno
administrativne šole Ptuj. m-455
Kosmač Mojca, Rožna 40, Šenčur,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne in obutvene šole v Kranju, št. 52/VI84, izdano leta 1984, izdano na ime Pavlič
Mojca. gne-306992
Kotnik Boštjan, Selce 18, Nova Cerkev,
spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in
kemijo šolskega centra Celje, izdano leta
2009. gnf-306666
Kovač Kristjan, Matjašovci 37, Kuzma,
indeks, št. 93611249, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-425
Kovačič Jasna, Reševa 22, Ptuj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2003. m-474
Kovačič Tim, Ul. Sergeja Mašere 3, Koper
– Capodistria, spričevalo SGTP Izola – smer
kuhar, izdano leta 2008. gnl-306835
Kovačič Veronika, Majna ul. 10, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2000.
m-450
Kozmelj Jožefa, Cankarjeva ulica 39,
Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu
Družboslovne in ekonomske srednje šole
Novo mesto, izdano leta 1984, izdano na
ime Grm Jožefa. gnv-306675
Kozole Anja, Zg. Vižunga 2, Radlje
ob Dravi, spričevalo 9. razreda OŠ Franc
Rozman Stane, Maribor, izdano leta 2008.
m-503
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Kožuh Marjan, Voklo 12/a, Šenčur,
spričevalo o končani OŠ Šenčur, izdano leta
1969. gnj-306962
Krajnc Lidija, Prušnikova 48, Maribor,
indeks, št. 81547937, izdala EPF Maribor.
m-407
Krajnc Sabina, Valvasorjeva 70, Maribor,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
živilske šole Maribor, poklic živilski tehnik,
izdano leta 2002. m-498
Kralj Andreja, Gorenja vas 23, Šmarješke
Toplice, spričevalo 2. letnika Kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2009.
gny-306847
Kralj Sabina, Dobrava pri Škocjanu 11,
Škocjan, spričevalo Srednje frizerske šole
v Sevnici – smer frizer, šolsko leto 2004/05,
2005/06 in 2006/07. gnp-306956
Kramberger Mitja, Dolič 10, Destrnik,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
računalniške šole Ptuj, smer elektrotehnik
računalništva. m-502
Kranc Martina, Paka 49, Vitanje,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, smer kuhar.
m-490
Krasniči Edmond, Pečovnik 73/b, Celje,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra
v Celju – Poklicna in tehniška gradbena
šola – gradbeni tehnik, izdano leta 2003.
gnz-306871
Krašovec Deni, Ranca 32a, Pesnica pri
Mariboru, maturitetno spričevalo II. gimnazija
v Mariboru, izdano leta 2003. m-527
Krečič Nika, Cesta 91, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
2009. gnu-307001
Kropec Lea, Krekova 8, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 95027714, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-414
Krstev Darko, Ulica Janeza Puharja
5, Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2009.
gnp-307006
Kukič Branislav, Adamičeva ulica
1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra strokovnih šol Ljubljana –
avtomehanik. gnu-306676
Kumpuš Andrej, Malečnik 209, Malečnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, smer prodajalec,
trgovec, izdano leta 2002. m-513
Kušar Terezika, Lačna gora 24, Oplotnica,
spričevalo 1. in 2. letnika skrajšanega
programa tekstilni tehnik, 2., 3. in 4. letnika
tekstilno kemijski tehnik, Tekstilne šole v
Mariboru. m-461
Lamovšek Eva, Moste 80/a, Komenda,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani
– ekonomski tehnik, izdano leta 2005.
gnm-306709
Lavrenčič Anže, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnik Srednje
frizerske šole Ljubljana. gnn-306733
Lazarević Vesna, Cesta v Šmartno
35, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacijo, izdano leta 2007.
gns-306953
Lebar Štefan, Kardeljeva 79, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, smer živilski delavec,
izdano leta 1991. m-532
Legan Rudolf, Sela pri Dol Toplicah 25,
Dolenjske Toplice, spričevalo o zaključnem
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izpitu Srednje poklicne in strokovne šole v
Ljubljani, izdano leta 1973. gne-306742
Lešnik Uroš, Mariborska c. 16, Sv.
Trojica v Slov. goricah, spričevalo o
zaključnem izpitu SKSŠ v Mariboru, smer
strojni tehnik, izdano leta 1988. m-479
Levak Gregor, Potok v Črni 2, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani
– voznik, izdano leta 2002. gnz-306821
Levnjak Tina, Zavita ul. 18, Maribor,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
šole za oblikovanje v Mariboru, leta 2007.
m-444
Ličina Almir, Cesta dveh cesarjev 104z,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gny-306897
Lipar Boris, Blatno 23, Pišece, spričevalo
3. letnika Srednje šole Krško, izdano leta
1993. gnd-306793
Ljubičić Goran, Čebelarska ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika
Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano
leta 2000, 2001, 2002. gns-307003
Ljubičić Goran, Čebelarska ulica 17,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano
leta 2002. gnr-307004
Logar Urša, Cankarjeva cesta 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2009. gnh-306864
Lončar Petra, Za Mošenikom 21, Tržič,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v
Kranju – smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2009. gnn-306708
Lošič Dejan, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1993, 1994 in
1995. gnf-306766
Lučičanin Jasmina, Trg revolucije 2A,
Trbovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Poslovno
komercialne šole Celje. gns-307032
Lukač Štefan, Puconci 298, Puconci,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 2002. gno-306782
Lukančič Domen, Klace 19/a, Logatec,
spričevalo 1. in 2. letnika BIC – gimnazija
in veterinarska šola Ljubljana, izdano leta
2006 in 2007. gni-306938
Lukić Mirjana, Ulica Antona Neffata,
Maribor, indeks, št. 93606935, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Maribor. m-408
Lukman Ines, Ptujska 311a, Maribor,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole v MB. m-529
Lušina Nina, Dolenja vas 52/c, Selca,
spričevalo 1. letnika SGTŠ Radovljica,
izdano leta 2006. gnh-306839
Majcen Damjan, Borova vas 3, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2004. m-506
Majdandžič Marija, Hospitalstrasse 9,
Stuttgart, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1970,
izdano na ime Godina Marija. gno-307007
Majerič Benjamin, Podgradje 9,
Ljutomer, spričevalo SPTS Murska Sobota,
izdano leta 2004 do 2008. gnk-306761
Malajner Marko, Ul. Moše Pijade 45,
Maribor, spričevalo 1. letnika II. Gimnazije
v Mariboru, izdano leta 2007. m-467
Malle Mirko, Celovec, Avstrija, indeks,
št. 42042928, izdala Akademija za likovno
umetnost v Ljubljani. gnz-306946
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Malnar Mateja, Ul. 28. maja 67, Ljubljana,
indeks, št. 32060309, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta Ljubljana. gnw-306674
Marinko Sabina, Rimska cesta 26,
Slovenske Konjice, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, opravljen v Splošni
bolnišnici v Celju, leta 2002. gnt-306977
Marinšek Tina, Špitalič 29/a, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Srednje šole v
Domžalah – ekonomski tehnik, izdano leta
2008. gnk-306911
Marovt Premerl Maja, Glina 7, Cerknica,
spričevalo 4. letnika Strednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1997, izdano na ime Marovt Maja.
gnk-306786
Martinovič Amanda, Na prehodu 13,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006.
m-505
Martinović Amanda, Na prehodu 13,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Franc
Rozman Stane, Maribor, izdano leta 2005.
m-504
Medved
Aleksander,
Polanškova
ulica 6, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje trgovske šole Ljubljana.
gnn-307033
Mehić Melisa, Strmeckijeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gns-306753
Mehle Alenka, Blekova vas 34/a, Logatec,
diplomo Srednje naravoslovne matematične
šole z italijanskim učnim jezikom Piran, št.
48, izdana leta 1988. gnn-306958
Meklav Bogdan, Dobrič 15, Polzela,
spričevalo OŠ Vera Šlander Polzela, izdano
leta 1992. m-439
Mele Špela, Na klancu 3, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani. gnh-306989
Meško Tanja, Osluševci 53, Podgorci,
spričevalo 1. letnika III. Gimnazije Maribor,
izdano leta 1997. gnk-307011
Meža Anže, Podkraj 5/a, Velenje,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2009. gng-306990
Mihelčič Martin, Prušnikova u. 30,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika in zaključni
izpit ŠC PET v Ljubljani. m-426
Mihelič Nina, Ob Ljubljanici 116,
Ljubljana, indeks, št. 18040245, izdala FF
v Ljubljani. gnw-306899
Mihič Urban, Cesta Tončke Čeč 81,
Trbovlje, spričevalo 5. letnika Srednje šole
Zagorje – ekonomski tehnik, izdano leta
2003. gnx-306798
Mihič Urban, Cesta Tončke Čeč 81,
Trbovlje, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Srednje šole Zagorje, izdano leta
2003. gnw-306799
Mihič Urban, Cesta Tončke Čeč 81,
Trbovlje, spričevalo o poklicni maturi
Srednje šole v Zagorju, izdano leta 2003.
gne-306942
Mihorič Nataša, Fluksova 4, Maribor,
indeks, št. 03397170, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-442
Mijatović Maja, Pri Lipi 14, Vrhnika,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2004. gne-306892
Miklošič Mateja, Gorkičeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika BIC –
Gimnazije in veterinarske šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gny-306747

Mikuletič Tina, Pod ostrim vrhom 5,
Postojna, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
– modno oblikovanje, izdano leta 2007.
gnt-306777
Milec Anja, Vrtna ulica 10, Rače,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene in kozmetične šole Maribor.
m-409
Milferner Rebeka, Maistrova 24, Maribor,
maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije
A. M. Slomška, Maribor, izdano leta 2001.
m-453
Milojković Dobrica, Kačja ulica 6, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika SKPŠ Koper,
izdano leta 1979 do 1982. gnt-307002
Milošič Matej, Slovenska cesta 81,
Središče ob Dravi, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje zdravstvene šole – tehnik
zdravstvene nege, izdano leta 2006 in 2007.
gnu-306926
Mirtič Igor, Ulica heroja Jožeta Mihelčiča
6/a, Črnomelj, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra Ljubljana Bežigrad
– elektromehanik, izdano leta 1979.
gnd-306743
Mlakar Peter, Rašiška cesta 17, Mengeš,
diplomo Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana. gnm-306859
Mojsić Zoran, Ižanska cesta 440/d,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani – Izobraževalni center
Cene Štupar, izdana leta 2001, št. 16/1.
gnb-306745
Može Jaka, V Brezov log 4, Novo mesto,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Ekonomske šole Novo mesto.
gns-306678
Mramor Frančiška, Drensko rebro 7,
Lesično, spričevalo o končani OŠ Lesično.
gnq-306730
Mujdžić Ajda, Medenska cesta 12,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Toneta
Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnt-306677
Mujkić Edisa, Planina 78, Planina,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2004. gnq-307005
Murko Lea, Lancova vas 11a, Videm
pri Ptuju, spričevalo poklicne mature
Ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2009. m-460
Muzek Mateja, Kraigherjeva 31,
Ptuj, spričevalo 5. letnika Ekonomske
šole – poslovni tehnik, izdano leta 1999.
gnr-306929
Nadarević Sabina, Kozlovičeva 29,
Koper – Capodistria, spričevalo Srednje
ekonomsko poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2008 in 2009. gnj-306687
Navrboc Danej, Rudarska cesta 28,
Kisovec, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2006, 2007 in 2008.
gnj-306787
Nedeljko Ivan, Divjakova ul. 19,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo OŠ
Cerkvenjak, izdano leta 1967. m-438
Novak Tomaž, Brezje 12, Novo mesto,
spričevalo o končani OŠ Bršljin, izdano leta
2004. gne-306792
Oblak Marina, Vodnikova cesta 25,
Ljubljana, indeks, št. 20030359, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gng-306915
Oblak Tinkara, Kovorska cesta 3, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
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šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2008. gnz-306996
Obreza Matija, Ponikva 25, Ponikva,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra v
Celju, izdano leta 2006. gnb-306920
Obrul Branka, Bezina 70, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. in 2. letnika SVKGŠ
Šentjur, izdano na ime Stepišnik Branka.
gnh-306689
Obrul Uroš, Gmajnice 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnz-306796
Ocepek Matic, Na gmajni 15/a, Mengeš,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje medijske
in grafične šole v Ljublajni, izdano leta 2004
in 2005. gns-306903
Oman Sanja, Zgornje Rute 76, Gozd
Martuljek, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Jesenice – smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2007. gne-306667
Oprčkal Gregor, Višnja vas 15a, Vojnik,
spričevalo 2. letnika I. gimnazije Celje,
smer splošna gimnazija, izdano leta 2009.
m-484
Ostanek Jurina Tadej, Ulica XXXI. divizije
30, Kranj, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Kranj. gnp-306756
Ostrež Barbara, Laze pri Dolskem 50,
Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Litiji – ljudska
univerza, izdano leta 2005. gnu-306751
Ovčar Domen, Gregorčičeva 18, Maribor,
indeks, št. 81642771, izdala EPF Maribor.
m-411
Pangerc Karmen, Laže 17, Senožeče,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova gorica – poslovni
tehnik. gnf-306891
Pangerc Karmen, Laže 17, Senožeče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana. gng-306890
Pangrič Gorazd, Kidričeva cesta 43,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnf-306716
Papež Sebastjan, Vinterca 20, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2007. gnn-307008
Pavčič Simon, Runarsko 8, Nova vas,
spričevalo o končani OŠ Tone Šraj Aljoša
Nova vas, izdano leta 1996. gnt-306727
Pečoler Irena, Pameče 254, Slovenj
Gradec, spričevalo o poklicni maturi
Ekonomske
šole
Slovenj
Gradec.
gnl-306960
Pergar Andrej, Vinje 1, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu šole za
voznike motornih vozil – poklicni voznik,
izdano leta 2002. gnw-306774
Perko Luka, Zdenska vas 1B, Videm –
Dobrepolje, spričevalo 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška. gni-306863
Perko Sebastjan, Ulica Ane Galetove
4, Grosuplje, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnw-306949
Perko Tomaž, Zagorica 4/a, Videm –
Dobrepolje, spričevalo o poklicni maturi in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003.
gnd-306768
Perme Tjaša, Kolodvorska cesta
7, Postojna, spričevalo 3. letnika

Srednješolskega
centra
Postojna
–
gimnazija, izdano leta 2008. gnn-306808
Perme Urška, Rakovnik 2, Medvode,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2005. gnn-306862
Petek Barbara, Slovenja vas 38/a,
Hajdina, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ptuj, izdano leta 2009. gnz-306846
Petek Martin, Borova vas 31, Maribor,
indeks, št. 81372865, izdala VEKŠ v
Mariboru. m-417
Peterlin Vid, Za krajem 9, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Šentvid, izdano 2004. gnv-306825
Petrić Goran, Hranilniška ulica 2,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
poklicne in strokovne šole Ljubljana Bežigrad
– voznik, izdano leta 1999. gny-306826
Pirman Damjana, Na bregu 34, Kamnik,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika SCRM Kamnik – gimnazija, izdano
leta 2003. gnx-306673
Pišek Urška, Stožice 9, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Milana Šušteršiča,
izdano leta 2008. gng-307090
Platovšek Alenka, Pri opekarni 1, Maribor,
indeks, št. 30806046, izdala Medicinska
fakulteta Maribor. m-433
Pohlen Dalibor, Strunjan 93, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške srednje šole, smer strojnik tehnik,
izdano leta 1975. m-406
Poklar Tjaša, Mihaele Škapin 8, Izola –
Isola, indeks, št. 31080145, izdala Fakulteta
za farmacijo Ljubljana. gnd-306918
Pokrivač Karmen, Mariborska cesta 23,
Orehova vas, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnik
Srednje ekonomske šole Maribor. m-492
Polajnar Matevž, Alpska cesta 5, Bled,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2009. gno-306907
Polajnar Robert, Tupaliče 45, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in cestno prometne šole v
Škofji Loki – voznik, izdano leta 1988.
gnn-306883
Polajner Ajda, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Slovenj Gradcu, izdano
leta 2007. gno-306707
Poldauf Zvezdana, Murski Črnci 45/e,
Tišina, spričevalo 1. in 2. letnika SCTPU
Murska Sobota – tekstilno konfekcijski tehnik,
izdano leta 1990 in 1991. gns-306928
Popović Julija, Dolnja Težka Voda 9/a,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, št. II/G-585, izdano leta 2004.
gnv-306850
Potočnik Maruška, Gubno 38, Lesično,
spričevalo 3. letnika I. Gimnazije v Celju,
Splošna gimnazija, izdano leta 2002.
m-454
Poznič Katja, Parižlje 38/c, Braslovče,
spričevalo Šolskega centra v Celju –
Splošna in strokovna gimnazija, izdano leta
2005. gnd-306668
Prašnikar Gašper, Trg Poh. bataljona 6,
Kisovec, spričevalo 4. letnika STPŠ Trbovlje,
izdano leta 2005. gnq-306780
Ptičak Klemen, Cesta Dolomitskega
odreda 12, Ljubljana, spričevalo 4.
letnika Gimnazije Vič, izdano leta 2003.
gnj-306912
Rajšp Peter, Ihova 57, Benedikt,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
kmetijske mehanizacije, izdano leta 2000.
m-457
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Reisman Dušan, Novo naselje 2, Ceršak,
spričevalo OŠ Rudolfa Maistra Šentilj,
izdano leta 1973. m-422
Remec Metod, Bidovčeva 16, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika
Ekonomske gimnazije – srednje ekonomsko
poslovne šole v Kopru, izdano leta 2002.
gnk-306836
Remšak Manuela, Jamnikova ul. 1,
Ruše, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 2007. m-470
Rener Boštjan, Tomšičeva ulica 4,
Sežana, spričevalo 3. letnika Tehničnega
šolskega centra Nova Gorica, izdano leta
2002. gnl-307085
Rifelj Jan, Starine 18, Otočec, spričevalo
3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta
2008. gnv-306900
Rogel Špela, Poljanska cesta 11,
Ljubljana, indeks, št. 42050052 – podiplomski
študij, izdala Akademija za likovno umetnost
in oblikovanje Ljubljana. gnk-306961
Rola Janez, Spodnja Ročica 25a,
Benedikt, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
živilske šole Maribor, smer živilski delavec v
mesarstvu. m-511
Saje Petra, Golobinjek 7, Mirna Peč,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2006, 2007 in 2008. gnz-306771
Sakič Sanja, Kraljeva 17, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano
leta 2009. gnf-306841
Salmič
Manca,
Tesovnikova
68,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2009. gnz-306746
Salober Jerneja, Zvonimira Miloša 2,
Izola – Isola, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje gostinske in turistične šole Izola,
izdano leta 2007 in 2008. gnj-306762
Sav Niki, Parecag 167, Sečovlje –
Sicciole, spričevalo SEPŠ, izdano leta 2007.
gni-306763
Sedlar Špela, Pod gabri 17, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje, smer
natakar. m-528
Selinšek Ignac, Dolena 18/a, Ptujska
Gora, potrdilo o varnem delu s traktorjem
in traktorskimi priključki, izdano leta 1989.
gnq-306930
Selinšek Niko, Igriška 105, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje, medijski tehnik, izdano leta
2008. m-464
Sever Saša, Sv. Jurij 12/d, Rogašovci,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2009. gnl-306760
Sibila Andrej, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2002 in 2003.
gnf-306791
Slana Tjaša, Krka 58/a, Krka, spričevalo
3. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica, izdano leta 2004. gnd-306693
Slapar Rok, Scopolijeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra za parmentno izobraževanje Cene
Štupar – smer kuhar. gnc-306794
Smole Goran, Šmiklavška cesta 4,
Ljubečna, spričevalo 1. letnika Centra
srednjih šol Velenje, izdano leta 1993.
gnl-306739
Smole Goran, Šmiklavška cesta 4,
Ljubečna, spričevalo 2. letnika Centra
srednjih šol Velenje, izdano leta 1994.
gnk-306740
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Sope Violeta, Trg bratov Mravljakov
2, Šoštanj, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2005. gny-306947
Soršak Žiga, Ob ribniku 8, Maribor,
indeks, št. 11090010647, izdala Višja
gostinska šola Maribor. m-500
Spahić Jasna, Godič 21, Stahovica,
spričevalo 1. letnika Poklicne zlatarske šole
v Celju. gnd-306993
Spasojević Suzana, Steletova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnr-306754
Sraka Metka, Ulica Zofke Kvedrove 6,
Murska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1985
in 1986. gnm-306834
Stajan Tatjana, Pesnica 31, Zgornja
Kungota, spričevalo 1. letnika Biotehniške
šole v Mariboru, izdano leta 2009. m-485
Stanić Mladen, Cesta na Bokalce 17,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Vrhovci,
izdano leta 2007. gnw-307149
Stegel Tanja, Vogelna ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2001.
gns-306828
Stojkovič Miljan, Prušnikova 16, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. Gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2002. m-491
Stopar Barbara, Podgrad 3/g, Podgrad,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole Izola – smer
turistični tehnik. gnn-306758
Strašek Mateja, Neubergerjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne
šole Vide Janežič v Ljubljani, izdano leta
1983. gnr-306704
Strojan Tjaša, Cesta XVIII/3, Polje,
Ljubljana – Polje, zaključno spričevalo
Gimnazije Ljubljana, izdano leta 2004.
gnl-307010
Svetec Jošt, Jeranova 1, Kamnik,
spričevalo 4. letnika BIC – Gimnazija in
veterinarska šola Ljubljana, izdano leta
2008. gnn-306933
Szomi Lorelay, Slovenska cesta 44,
Mengeš, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.
gnk-307036
Šabanagić Denis, Pot na Rakovo jelšo
351, Ljubljana, spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnq-306855
Šenekar Peter, Nikova ul. 8, Lenart v
Slov. goricah, maturitetno spričevalo I.
Gimnazije v Mariboru, izdano leta 2003.
m-526
Šešerko Rajko, Gorica pri Slivnici 91,
Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil na Ježici -enota v
Celju, izdano leta 1974. gnv-306775
Šivlar Petra, Grič 5, Bled, obvestilo o
uspehu pri maturi Ekonomske gimnazije,
izdano leta 2005. gng-307015
Škodnik Domen, Kočevska Reka 32/a,
Kočevje, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Kočevje – smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2004 do 2008. gnb-306845
Škorjanc Žiga Bruno, Rozmanova 22/a,
Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Moste, št. 14, izdano leta
1997. gnk-306886
Škrabl Robert, Na Jelovcu 90,
Bresternica, indeks, št. 93395163, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-435

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Šlebič Renata, Žitkovci 22, Dobrovnik
– Dobronak, spričevalo od 1. do 4. letnika
in spričevalo o poklicni maturi Dvojezične
srednje šole v Lendavi – program ekonomski
tehnik. gns-306728
Šmigoc Dijana, Markovci 95, Markovci,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1. do
4. letnika SŠOF v Ljubljani, izdano leta 2004
do 2008. gnk-306811
Španinger Tomaž, Brezula 28, Rače,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 2008. m-478
Štanfel Maja, Kuželj 6, Vas, spričevalo
3. letnika Gimnazije Kočevje – program
ekonomski tehnik, izdano leta 2004.
gnl-306710
Šteblaj Ana, Cankarjeva ulica 12,
Kočevje, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
Ljubljana, izdano leta 2004, 2005 in 2006.
gnl-306814
Štendler Katarina, Kotredež 13, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Gimnazije in ekonomske srednje šole v
Trbovljah, izdano leta 2001, 2002 in 2003.
gns-306778
Štrucelj Dominik, Podzemelj 10/a,
Metlika, maturitetno spričevalo Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2004. gnd-306868
Šuen Sabina, Dogoška 79a, Maribor,
diplomo Srednje šole pedagoške in kulturne
usmeritve Maribor, leta 1985. m-531
Šuster Jakob, Sadjarska ul. 5, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika I.
Gimnazije v Mariboru, izdano leta 2008.
m-437
Šuštar Ana, Srednja vas pri Kamniku
27, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnq-306905
Talić Senka, Klunova ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnw-306749
Talundžić Jasmin, Partizanska 39,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.
gnw-306824
Tekavčič Jože, Kompolje 83/a, VidemDobrepolje, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana – voznik,
izdana leta 1987. gng-306994
Ticha Lucie, Partizanska cesta 46, Škofja
Loka, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
medijske in grafične šole v Ljubljani, izdano
leta 1991 in 1992. gnz-306696
Tomović Draginja, Polje, Cesta XII/6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2006.
gny-306797
Topolovec Jože, Frankopanova 4,
Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Grafične
poklicne šole Ljubljana, smer montažer
kopist. m-520
Tratnik Nik, Mijavčeva 32, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2008. gnb-306895
Triler Maja, Godešič 151, Škofja Loka,
indeks, št. 18071221, izdala FF Ljubljana.
gnc-306869
Trontel Marija, Majeričeva ulica 3,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje
poklicne šole Murska Sobota, izdano leta
1978, na ime Ploj Marija. gnm-306838
Trop Brigita, Cesta na Urh 39, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje

zdravstvene šole in gimnazije Ljubljana,
izdana leta 1992 in 1994, na ime Ferlič
Brigita. gnm-306913
Trop Brigita, Cesta na Urh 39, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 1998, na ime
Ferlič Brigita. gnl-306914
Trplan Monika, Cesta maršala Tita 2,
Jesenice, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje gostinske šole v Radovljici –
turistični tehnik. gnt-306881
Trstenjak Marko, Cesta v Rošpoh 54,
Kamnica, spričevalo 2. letnika Srednje
živilske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-458
Tušek Franc, Zgornja Luša 13, Škofja
Loka, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil v Škofji Loki, izdano leta
1974. gnz-306721
Tušek Polona, Zg. Luša 13, Selca,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole,
izdano leta 1998. gne-306967
Tušek Polona, Zg. Luša 13, Selca,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole,
izdano leta 1999. gnd-306968
Ulaga Peter, Kamnik pod Krimom
75/j, Preserje, obvestilo o uspehu 2.
letnika Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo, izdano leta 2006.
gnu-306851
Uranjek Doroteja, Gornji Janževski vrh
6, Ribnica na Pohorju, spričevalo 1. letnika
Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer
medijski tehnik, izdano leta 2008. m-518
Uršič Ana, Glavarjeva 10, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Waldorfske
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2003.
gny-306672
Uršič Jernej, Prerad 12b, Polenšak,
spričevalo 9. razreda OŠ Breg, izdano leta
2006. m-525
Vajda Renata, Veličane 9, Ivanjkovci,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ormož.
gne-306842
Vaupotič Gregor, Sp. Gorica 44, Rače,
maturitetno spričevalo SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2005. m-459
Verbič Matjaž, Zupančičeva 7, Velenje,
spričevalo od 1. do 3. letnika ŠCV.
gnb-306970
Verhnjak Blaž, Trbonje 18, Trbonje,
spričevalo 2. letnika Škofijske gimnazije v
Mariboru. gnc-306894
Videnšek Maša, Globoče 14, Vojnik,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Gimnazije Center Celje, izdano leta 2008.
m-421
Vidovič Denis, Cirkovce 8, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole
Ptuj, smer strojni tehnik, izdano leta 2005.
m-496
Vidovič
Samanta,
Repišče
51,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 1. letnika
Izobraževalnega centra Piramida v Mariboru,
izdano leta 2009. m-469
Vnučec Danilo, Boletine 14, Ponikva,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, poklic obdelovalec
lesa, izdano leta 1994. m-445
Vogrin Friderik, Močna 41, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1997.
m-519
Vovk Igor, Hrastovica 14, Mokronog,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem Novo mesto, izdano leta 1992.
gnm-306934
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Vovko Stanislav, Podbrezje 206, Naklo,
spričevalo o končani Šoli za voznike
motornih vozil na Ježici, izdano leta 1971.
gne-306692
Vrecl Mirko, Planina 8, Fram, indeks, št.
93612624, Fakulteta za strojništvo. m-477
Vuga Doris, Vinogradniška ulica 4,
Dobrovo v Brdih, spričevalo Srednje
ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici,
šolsko leto 2004/2005. gnm-306959
Vuković Jasna, Ulica Staneta Severja
18, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše.
m-521
Wolf Karolina, Podlipa 96, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani. gnu-306726
Zadravec Bojan, Kardoševa ul. 6,
Murska Sobota, spričevalo OŠ Ivana
Cankarja, izdano leta 2003. gnx-306923
Zagorišek Mihael, Gašperšičeva ulica
8, Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1990 do 1995. gnb-306770
Zagrljača Elvis, Ragovska ulica 10/a,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
Ljubljana, izdano leta 1994. gnl-306785
Zajc Leon, Vrhloga 10, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika SERŠ
Maribor. m-497
Zajc Leon, Vrhloge 10, Slovenska
Bistrica, maturitetno spričevalo SERŠ v
Mariboru, izdano leta 2003. m-480
Zajc Sonja, Šišenka cesta 25, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2006. gnx-306948
Zajšek Bojana, Na gorci 38, Maribor,
spričevalo 2. letnika IC Piramida Maribor,
izdano leta 2009. m-449
Založnik Rebeka, Strma ul. 3, Oplotnica,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenska Bistrica, izdano leta 2006.
m-468
Zdravič Danilo, Landol 26, Postojna,
spričevalo SCPO – strojni tehnik, izdano
leta 2007. gnj-306712
Zdravič Danilo, Landol 26, Postojna,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 2007. gng-306765
Zevnik Jošt, Mavčiče 100, Mavčiče,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 2006 in 2007.
gnm-306784
Zevnik Petra, Partizanska ulica 8,
Šenčur, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 2007 in 2008.
gnl-306935
Zima Vid, Razlagova 36, Ljutomer,
spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije F.
Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2006 in
2008. gnm-306684
Zimet Maja, Kočevarjeva 8a, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2008. m-494
Zupan Valentina, Polanškova ulica 19,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2003 do
2007. gnw-306699
Zupančič Rok, Spodnje Gorje 154,
Zgornje Gorje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Zagorje – kuhar, natakar,
izdano leta 2006. gnw-306874
Zupin Marija, Šmartno 15, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo OŠ Davorina
Jenka, izdano leta 1981. gnx-306723

Žabkar Luka, Ulica Bratov Vošnjakov
3, Celje, spričevalo 3. letnika I. Gimnazije
Celje, izdano leta 2002. m-516
Žagar Miha, Trojane 35, Domžale,
spričevalo 2. letnika SPSŠB Ljubljana,
izdano leta 2009. gnm-306984
Žagar Nataša, Potok 1/a, Vas, spričevalo
3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta
2003. gnk-306711
Železnik Janko, Sela 4b, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu o kvalifikaciji voznik, Šola združenje
šoferjev in avtomehanikov Metelkova
Ljubljana, izdano leta 1975. m-413
Železnik Urška, Pustovrhova 19,
Ljubljana, indeks, št. 23070637, izdala
Fakulteta
za
strojništvo
Ljubljana.
gnf-306816
Žnidarič Stanislav, Zagajski vrh 4, Gornja
Radgona, diplomo Srednje gradbene šole
Maribor, smer gradbinec, leta 2003. m-428
Žorž Anja, Goriška cesta 23/a,
Ajdovščina, spričevalo o maturi, št. 578, SŠ
Veno Pilon Ajdovščina. gnc-306919

Drugo preklicujejo
Ačko Bojan, Ob gozdu 8, Ruše,
veteranske izkaznice št. F0011693, izdala
UE Ruše, 23. 7. 2009. m-489
Arzenšek Jožef, Turno 2/a, Šentjur,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 602147,
izdano 24. 3. 1997. gnj-306937
Ban Antun, Černelavci, Dolga ulica
54, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 18070571, izdala FF v Ljubljani.
gnx-306898
Belina Ana Marija, Cesta v Mestni log
40B, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18060005, izdala Filozofska fakulteta.
gnh-307164
Belna Milan, Ihova 56, Lenart v Slov.
goricah, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
615377, izdano leta 2001. gnz-306671
Berić Milorad, Stari trg 1, Loče
pri Poljčanah, delovno dovoljenje, št.
0103180048, z veljavnostjo do 14. 7. 2010.
gni-306888
Biber Boštjan, Novo Polje, cesta
X/33, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
64050016, izdala Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana. gno-306807
Bolčina Mitjan, Spodnja Rečica 105,
Laško, certifikat nacionalne poklicne
kvalifikacije za voznika. gnn-306783
Brelih Marija, Komen 118/d, Komen,
študentsko izkaznico, št. 41020061,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gno-306857
Brunšek Iztok, Zikova ulica 6, Kamnik,
izkaznico vojnega veterana, št. 1247, izdala
UE Kamnik, leta 2000. gnc-306669
Budler Marko, Vzhodna ulica 10, Maribor,
študentsko izkaznico, št. S 1001260, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-419
Bukovec Gregor, Srebrniče 19a, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19472318,
izdala Ekonomska fakulteta. gnu-307101
Cokan Damjan, Gosposvetska 24,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 14300230,
izdala VPŠ Doba Maribor. m-517
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Cveček Karmen, Polana 16, Hoče,
študentsko izkaznico, št. F0001232, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m-487
Cvetkov Dejan, Titova 63, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 09040058,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gni-306713
Čakš Sašo, Dvor 40, Šmarje pri
Jelšah, certifikat NPK v cestnem prometu.
gnc-306694
Černivec Domen, Gostinčeva cesta
20A, Radomlje, obvestila o uspehu za 4.
letnik Srednje šole Domžale, izdano 2009.
gnq-307080
Čižič Damijan, Ul. Kirbiševih 70,
Miklavž na Dravskem polju, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/131857-01/94, izdala Uprava RS za pomorstvo
Koper. gnf-307016
Čižič Damijan, Ul. Kirbiševih 70, Miklavž
na Dravskem polju, potrdila za upravljanje
z radijsko postajo VHF-GMDSS, št. 2629200116/04. gne-307017
Držečnik Tina, Zg. Orlica 39, Ribnica na
Pohorju, študentsko izkaznico, št. E1009361,
izdala Univerza v Mariboru. m-463
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021105000, izdana za voznika
Šepec Antona. gnu-306901
Ferlinc Tina, Gregorčičeva ulica 5,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 41020053,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnb-306720
Gavrič Aleksandar, Kidričeva cesta 4/b,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 41080098,
izdala Medicinska fakulteta Ljubljana.
gnp-306931
Geobotek Sandi, Markovičeva ul. 13,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93632501,
izdala Univerza v Mariboru. m-440
Glasbena šola Brežice, Cesta prvih
borcev 5, Brežice, dovoljenje za zaposlitev
tujke Gordane Šuštič, št. 99289823826,
veljavno do 1. 10. 2009. gnp-306706
Glavan Andrej, Češminova ulica 1/a,
Domžale, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehničnih strok Šiška. gnh-306789
Glogovac Radomir, Močna 34, Pernica,
certifikata zavarovalne police voznika, št.
600745, izdano 1996 v Celju. m-441
Gracar Peter, Malija 31/c, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 27005107, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gng-306940
Hasanaj Refki, Hrastje 176/b, Kranj,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 600984.
gnz-306921
Horvat Patricija, Bevkovci 12/a, Sveti
Jurij ob Ščavnici, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, št.
0005954213. gnd-306843
Hrastovec Uroš, Spodnja Rečica 141a,
Laško, študentsko izkaznico, št. 6123909,
izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-493
Hribernik Boris, Šmartno v Tuhinju 26,
Laze v Tuhinju, certifikat NPK v cestnem
prometu. gnf-306691
Jamnik Tomaž, Nebčeva ulica 78,
Škofljica, certifikat NPK v cestnem prometu.
gnk-306936
Jančič Vasja, Viška cesta 53, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19940839,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnm-306809
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Jelenc David, Lože 8/b, Rimske Toplice,
študentsko izkaznico, št. 63040057, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnc-306769
Kajzba Katja, Ul. Planinčevih 55,
Miklavž na Dravskem polju, spričevala o
poklicni maturi l. 2006, III. Gimnazije, smer
predšolska. m-483
Kamplet Mitja, Maistrova 9, Šentjur,
duplikata indeksa, vpisna številka 29007721,
izdala Naravoslovno tehniška fakulteta.
gne-307092
Karaibrahimović Kenan, Vrtnarska cesta
7, Ljubljana, indeksa Srednje upravnoadministrativne šole Ljubljana. gnp-306731
Kašič Igor, Cesta na Gradec 2, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 18080335, izdala
FF Ljubljana. gnv-306950
Kenič Polona, Orehek 49, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 27004942, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnl-306910
Klavora Evgen, Dvor 24, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 64080555, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnr-306804
Knez Matic, Cesta maršala Tita 3,
Jesenice, certifikat NPK v cestnem prometu.
gnb-306695
Koglot Franc, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-5350/95, ser. št.
30/96. gng-306840
Kolmančić Eva, Hardek 24, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 11080032, izdala
Zdravstvena fakulteta. gno-306732
Kores Damijan, Ruška cesta 95, Maribor,
službeno izkaznico, št. 100848, VS&S
d.o.o., leta 2007. m-418
Košar Vili, Koresova 12, Maribor,
izkaznice tečaj za viličarja št. 929, izdano
12. 10. 1998, izdala Ljudska univerza
Maribor. m-522
Križnič Eva, Gorenja vas 26/a, Kanal,
študentsko izkaznico, št. 01005146,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnu-306955
Kutnar Veronika, Mala goričica 6,
Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št.
11050205, izdala Zdravstvena univerza v
Ljubljani. gnt-306827
Kuzma Damjan, Brdarci 1/a, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 30014372, izdala
FKKT Ljubljana. gng-306815
Labus Nina, Korbunova ul. 31a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20011288, izdala
Fakulteta za logistiko. m-447
Leskovšek Borut, Gorenje Laknice 22,
Trebnje, certifikat NPK v cestnem prometu,
št. 325/8400.002.4.1, izdan leta 2006.
gni-306988
Leskovšek Nina, Metni Vrh 29D, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 18040083, izdala
Filozofska fakulteta. gnj-306741
Lukšič Jan, Goričane 84, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gne-306767
Lušicki Tjaša, Pot k mlinu 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 6124236, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m-499
Maloča Ivan, Savlje 66, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26106021, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana. gnk-306861
Maver Ciril, Turjaško naselje 2, Kočevje,
potrdilo za voznika, št. 006816/BGD26-21701/2009, izdana na ime Gegić Darko.
gnu-306801
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Meden Maj, Cankarjeva 50, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 93634053,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-432
Meglen Ignac, Sv. Vrh 10, Mokronog,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
št. 30707. gnh-306939
Mešič Mehmed, Eberlova cesta 7,
Zagorje ob Savi, dijaško izkaznico, izdala
Srednja zdravstvena šola v Ljubljani.
gnq-306755
Muršec Katarina, Žaucerjeva ulica
15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
37001167, izdala Veterinarska fakulteta
Ljubljana. gnx-306848
Muršič David, Moškanjci 67a, Gorišnica,
indeks in študentsko izkaznico Pedagoške
fakultete Maribor, št. 61196614. m-416
Oberžan Cita, Keltska 7, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61253944, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-508
Osel Marko, Zgornji Brnik 61, Cerklje na
Gorenjskem, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
616196 z dne 20. 3. 2002. gne-306917
Ostrelič Jure, Selska cesta 2, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 81605866, izdala
EPF v Mariboru. m-423
Pergar Zoran, Trnovska vas 38/e,
Trnovska vas, digitalno tahografsko kartico,
št. 10705000023560, izdana 13. 10. 2007 v
Cetis Celje. gnq-306980
Peroša Peter, Kampolin 41, Portorož
– Portorose, študentsko izkaznico, št.
41060139, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnp-306806
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana – Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 90/B, v drugi
vrstici pa Petrol d.d., Ljubljana, v tretji
pa 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50.
gnv-306975
Plešnar Mitja, Požarnice 74, Brezovica
pri Ljubljani, certifikat NPK. gni-307013
Ploštajner Jasmina, Nizka 20, Mozirje,
študentsko izkaznico, št. 42060059,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gnf-306866
Porenta Tina, Škofjeloška cesta 32,
Kranj, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Kranj. gno-306757
Pucer Rok, Nova vas nad Dragonjo 60/a,
Sečovlje – Sicciole, študentsko izkaznico,
št. 30015181, izdala FKKT Ljubljana.
gnz-306896
Radusinović Lea, Podgorje 38, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico,
št. 21080459, izdala FDV Ljubljana.
gny-306772
Rajk Petra, Cesta na Brdo 129, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18051001, izdala
FF Ljubljana. gnf-306941
Ransi Martin, Mašera Spašičeva ulica
15, Ljubljana, dovoljenje za prvo zaposlitev,
št. 04244242893. gnv-306700
Republika
Slovenija,
Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana,
službeno izkaznico in značko pooblaščene
uradne osebe: Hribar Klemen, Davnčni urad
Ljubljana, delovno mesto izterjevalec; pod
registrsko številko: 00468, izdano dne 30. 9.
2005. Ob-6118/09
Ristić Zoran, Plečnikova 11, Maribor,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
št. 467/8400.002.4.1., izdan leta 2007.
gnw-306849

Robida Miha, Budganja vas 21, Novo
mesto, certifikat NPK v cestnem prometu.
gnc-306819
Rogan Alen, Štefana Kovača 5, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 41053369,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gnp-307031
Rozman Matjaž, Kum pri Ormožu 27,
Ormož, študentsko izkaznico, št. 93653160,
izdala Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo. m-501
Rozman Zvone, Velika Loka 5, Trebnje,
certifikat NPK, št. 26306, v cestnem
prometu. gnp-306831
Senica Tadeja, Ponkvica 6, Ponikva,
študentsko izkaznico, št. N0002336, izdala
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Maribor. gnj-306887
Smodiš Jolanda, Kacova ul. 12,
Pragersko, študentsko izkaznico, št.
81632499, izdala EPF. m-475
Smodiš Jolanda, Kacova ul. 12,
Pragersko, študentsko izkaznico, št.
81632499, izdala EPF. m-475
Sotlar Nina, Smrtnikova 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050899, izdala
Fakulteta za družbene vede. gng-306865
Šabjan Simon, Glavna ulica 170,
Lendava – Lendva, študentsko izkaznico,
št. 93533231, izdala Fakulteta za strojništvo
v Mariboru. m-410
Šarić Đevad, Dolenje jezero 10, Cerknica,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, izdano pri
avtošoli Blisk. gne-306867
Šimic Miloš, Ljubljanska cesta 17,
Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500008977000, izdana pri Cetisu
Celje. gnv-306725
Šinko Ana, Tolsti vrh 1c, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
N1001295, izdala Fakulteta za naravoslovje
in matematiko. m-481
Šoštarič Nejc, Kostanjeviška cesta
53, Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 41020146, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnp-306856
Špehar Nina, Tbilisijska 38, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19466660,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnw-306999
Štefane Manuela, Izseljenska ul. 6,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. F0008932, izdala Filozofska fakulteta.
m-451
Taškar Beloglavec Bojan, Obrežna ulica
77/a, Maribor, študentsko izkaznico, št.
19979326, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnf-306991
Tovornik Franc, Bohoričeva 4, Senovo,
kartice za digitalne tahografe, RS Ministrstvo
za promet, direkcija RS za ceste, št.
1070500014868000. m-427
Triler Maja, Godešič 151, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 18071221, izdala
FF Ljubljana. gnb-306870
Trnovec Tomaž s.p., Janeza Rožiča 11,
Ljubljana Šmartno, dovolilnice za Rusijo
– bilateralna, št. 658018 in 658019, za
Ukrajino tranzit, št. 658696 in 658697 za
Ukrajino tretja, št. 663063. gni-307163
Urdih Samo, Kostanjevica na Krasu 79/c,
Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznike,
št. 007446/BGD47-2-6968/2008, izdano za
voznika Vračar Siniša. gnx-306873
Urleb Špela, Gorica 33, Gorica pri
Slivnici, študentsko izkaznico, št. 81656514,
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izdala Ekonomska poslovna fakulteta v
Mariboru. gnw-306974
Velkavrh Andrej, Rožna dolina, Cesta
XVII./17, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 22071370, izdala Fakulteta za šport
Ljubljana. gni-306788
Videmšek Naja, Žorgova ulica 14,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnr-306679
Vidovič Sašo, Ul. Rose Luxemburg 27,
Maribor, obvestila šolskega uspeha Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, smer tehnik
zdravstvene nege, 1. letnik, izdano leta
2007. m-446
Višner Bogdan, Libeliče 5, Libeliče,
certifikat NPK v cestnem prometu.
gny-306722
Vrhovec Petra, Cesta na Bokalce
3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19839756, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnr-306904
Zaplotnik Žiga, Selo pri Mirni 29, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 19425548,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gno-306682
Zemljič Larisa, Norički vrh 46, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
71060237, izdala Biotehniška fakulteta
Ljubljana. gni-306813
Zlobec Doroteja, Gubčeva cesta 9,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 01097456,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnj-307012
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