Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2009.10.02 07:41:41 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

77

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

2. 10. 2009

ISSN 1318-9182

Leto XIX

Javni razpisi
Ob-6598/09
Preklic
Na podlagi Sklepa župana, št.
014-32/2009 z dne 28. 9. 2009, Mestna občina Koper objavlja preklic javnega razpisa
»Javni razpis za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 72/09 z dne 18. 9. 2009.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Ob-6545/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– IV. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št.
57/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006
z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu
za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007
z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
1198/2006/ES, (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI
2007 CI 14 F po 001 z dne 19. novembra
2008, objavlja
javni razpis
za ukrep Produktivne naložbe
v ribogojstvo
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano
ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe
v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih
sredstev.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za ukrep Produktivne naložbe
v ribogojstvo znaša 2.000.000 EUR, od tega
delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih
znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa
znaša 25 odstotkov.

Sredstva bremenijo proračunski postavki
MKGP:
9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13EU, v višini 1.500.000 EUR,
9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 500.000 EUR.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične
osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane
za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot:
– gospodarske družbe,
– zadruge,
– samostojni podjetnik posameznik,
– zavodi, ki imajo tržno dejavnost ter
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le
mikro in mala podjetja, kot so opredeljena
v točki f. 3. člena Uredbe 1198/2006/ES:
– mikro podjetje je podjetje z manj kot
deset zaposlenimi in letnim prihodkom
manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov
EUR,
– malo podjetje je podjetje z manj kot 50
zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od
deset milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od deset milijonov EUR.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naslednje naložbe
v ribogojstvo:
– naložbe v vališča s pripadajočo opremo,
– naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike s pripadajočo opremo,
– naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo,
– naložbe v školjčišča s pripadajočo
opremo,
– naložbe v opremo za prečiščevanje
školjk,
– naložbe v druge objekte, namenjene ribogojni proizvodnji, s pripadajočo opremo,
– nakup zemljišč za ribogojnico,
– naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev zaščitnih mrež proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje
ribojedih ptic,
– naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih
objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev opreme za bogatenje vode s kisikom.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije na
predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep
v tiskani obliki. Priložene ji morajo biti vse
priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in
razumljiva.
2. Ribogojnica mora biti vpisana v register objektov akvakulture in komercialnih
ribnikov, ki ga vodi MKGP, razen novogradenj, ki se v morajo v register vpisati pred
zaključkom naložbe.
3. Kolikor je ribogojska dejavnost kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano tudi v register
kmetijskih gospodarstev.
4. Ribogojnica mora imeti pridobljeno
vodno pravico (vodno dovoljenje ali koncesijo) za rabo vode za gojenje vodnih organizmov.
5. Ribogojnica mora imeti pridobljeno
uporabno dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj. Če
gre za graditev objektov za namen opravljanja ribogojske dejavnosti, mora biti objekt
grajen skladno s predpisi s področja gradnje
objektov.
6. Ribogojnica mora imeti status odobrenega obrata pri Veterinarski upravi Republike Slovenije, razen novogradenj, ki morajo
dobiti status odobrenega obrata pred zaključkom naložbe.
7. Za naložbe morajo biti pridobljena vsa
predpisana upravna dovoljenja.
8. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Ekonomska upravičenost se preverja
z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti
pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan
v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh MKGP www.mkgp.gov.si in
Agencije Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja; v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP www.arsktrp.gov.si
9. Naložba v ribogojstvo mora z naložbo
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– diverzifikacijo v nove vrste in pro
izvodnjo vrst z dobrimi tržnimi pričakovanji,
nove vrste rib so tiste vrste, katerih ribogojna proizvodnja v Republiki Sloveniji je nizka
ali ne obstaja in za katere so tržna pričakovanja so dobra,
– izvajanje novih metod gojenja, ki imajo
v primerjavi z običajno prakso v sektorju
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znatno manjši negativni oziroma večji pozitivni učinek na okolje, in sicer ribogojnice, ki
za gojitev rib namenijo najmanj 50 odstotkov
iztočne vode za ponovno rabo,
– podpora tradicionalnim ribogojskim dejavnostim, ki so pomembne za ohranjanje in
razvoj gospodarske in družbene dejavnosti,
to je ekstenzivna vzreja krapov v celinskih
vodah,
– podpora za nakup opreme, namenjene
zaščiti ribogojnic pred plenilci naravi,
– izboljšanje delovnih in varnostnih razmer delavcev v ribogojstvu.
10. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne
dediščine in varstvu okolja.
Posebni pogoji:
1. V primeru, da gre za naložbe v vzrejo
novih vrst, mora vlagatelj predložiti raziskavo o tržnih možnostih teh vrst ter ustrezno
dovoljenje za njihovo vzrejo, če gre za tujerodne vrte rib, ki ga izda pristojni organ.
2. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je ribogojskih objektov
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za
ribogojske namene ter nakup pripadajoče
opreme za ribogojsko proizvodnjo), ki niso
v njegovi lasti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo
o najemu nepremičnine za obdobje najmanj
10 let po datumu ob oddaji vloge,
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov,
k naložbi.
3. Če se vlagatelj šteje za naročnika
v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire izvajalca in dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi.
4. Če je vlagatelj javni zavod, ki opravlja
tržno dejavnost ribogojstva, mora imeti investicijo predvideno v potrjenem programu
dela in finančnem načrtu.
5. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti
že izvedenih del in stroškov ter popis del in
stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
6. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz Tabele:
»Finančna konstrukcija celotne naložbe na
ribogojnem objektu« iz Prijavnega obrazca.
7. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada) se kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo ali na drug transparenten način
razdelitve.
8. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
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v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– če je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo ribogojstva, mora imeti nosilec
kmetije poravnane vse obveznosti do države.
9. Pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti
na kmetiji:
– vlagatelj mora biti nosilec dopolnilne
dejavnosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti.
10. Kadar gre za nakup opreme v objektih in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To mora biti razvidno
iz ustreznih listin, originalni račun ter kopije
garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo
k opremi.
11. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo, voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj 5
let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da
bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila
dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem v poslovnem načrtu.
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
4. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
5. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb ali
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev.
6. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del
ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami uredbe, javnih razpisov in odločbe
o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun
Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
7. Če upravičenec do sredstev naložbe
ne zaključi v predpisanem roku in so mu
bila določena denarna sredstva na podlagi
njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
8. Upravičenec mora izvesti naložbo
v celoti, kot jo je prikazal s poslovnim načrtom.
9. Pri naložbah v gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo
v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje
oziroma prenove celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu
glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo
ti prostori zasedajo. Iz vloge mora biti jasno
razvidna delitev na prostore, ki so predmet

podpore (po namenu, kvadraturi in stroških)
od prostorov, ki niso predmet podpore
10. Upravičenec mora vse naložbe, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom organa za
upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani
www.mkgp.gov.si.
11. Upravičenec je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu in kontrolo na kraju samem ARSKTRP, MKGP,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom.
12. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
13. Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se šteje:
– uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta,
– vpis ali predlog za vpis nepremičnine
v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine,
– vpis ribogojnice v register objektov
akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga
vodi MKGP,
– odobritev ribogojnice s strani Veterinarske uprave Republike Slovenije.
Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih.
– vključitev ribogojske strojne ali transportne opreme v proizvodni proces, kadar
gre za nakup opreme.
Zahtevkom se predloži originalni račun.
Ko gre za nakup opreme, za katero se ti dokumenti zahtevajo, se originalnemu računu
priložita kopiji tehničnega in garancijskega
lista.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je ribogojnih bazenov, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov
namenjenih za ribogojske namene (vključno
s prodajalno rib iz lastne proizvodnje znotraj ribogojnega objekta), nakup pripadajoče
opreme za ribogojsko proizvodnjo in opremo
v prodajalni, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje ribogojske proizvodnje,
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški nakupa
gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del),
– pri nakupu strojne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme
v proizvodnji oziroma tehnološki proces ribogojske proizvodnje,
– nakup opreme za transport rib,
– nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice), za prevoz rib:
s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000
EUR in hkrati 30 odstotkov vrednosti letne
ribogojske proizvodnje ter ne sme presegati 30 odstotkov priznane vrednosti naložbe
(v primeru, da gre za gospodarsko vozilo,
ki se uporablja tudi za druge namene, je
opravičljiv strošek za nakup vozila le v deležu, povezanem z rabo izključno za namene
ribogojske proizvodnje),
– nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo
izključno za potrebe ribogojstva na morju,
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s tem, da skupni strošek naložbe v delovno
plovilo ne sme presegati 100.000 EUR in
hkrati 30 odstotkov vrednosti letne ribogojske proizvodnje ter ne sme presegati 30
odstotkov priznane vrednosti naložbe,
– nakup zemljišč za ribogojnico, ki ne
presega 10 odstotkov priznane vrednosti
naložbe,
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki
so neposredno povezani s pridobivanjem
gradbene dokumentacije za naložbo, študije
izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter
stroški nadzornikov del,
– nakup in postavitev zaščitnih mrež proti
pticam ter ostalih naprav za plašenje ribojedih ptic,
– nakup in namestitev opreme za bogatenje vode s kisikom.
Podrobnejši seznam upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumenta
cije.
2. Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot
začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
Ne glede na to se za upravičene štejejo
tudi morebitni splošni stroški in stroški nakupa zemljišča, nastali pred izdajo odločbe
o odobritvi sredstev, vendar samo od 1. 1.
2007 dalje.
VI. Neupravičeni stroški
Podpora se ne dodeli za naslednje izdatke:
– davek na dodano vrednost (DDV),
– obresti na dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– plačilo vodnih dovoljenj in koncesijskih
dajatev,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– prenos lastništva podjetja,
– nakup rabljene opreme,
– nakup transportnih sredstev, ki niso
namenjena za namene ribogojstva,
– nakup nepremičnin, razen zemljišča,
– naložbe v nakup zemljišča, ki presegajo 10 odstotkov skupne vrednosti naložbe,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov,
– stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, nakup patentov in licenc za
pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so
neposredno povezani s projektom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
– naložbe v stroje, opremo in prostore
za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo,
povezano z naložbo,
– naložbe na ravni trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov
za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo
opremo,
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– naložbe v ribiška plovila, ki so v registru ribiških plovil Evropske skupnosti, tudi
če se uporabljajo v ribogojstvu,
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju,
– naložbe v mesta za iztovor proizvodov
iz marikulture,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom,
– ukrepe za promocijo ribiških pro
izvodov,
– nakup rib,
– naložbe v zdravje živali v smislu izkoreninjena kužnih bolezni,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 5.000 EUR na
posamezno vlogo,
– naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
ter iz drugih javnih sredstev,
– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega zna
nja,
– zemljišča, ki so predmet izvršbe.
VII. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Merila
I. Ekonomski vidik naložbe
– velikost ribogojstva glede na število stalno zaposlenih oseb
– prihodek iz dejavnosti ribogojstva
– povečanje obsega gojitve
– razvojna vizija ribogojstva
II. Tehnološki vidik naložbe
– izboljšanje veterinarsko higienskih pogojev gojitve in dobrega
počutja rib
– izboljšanje pogojev dela in varnosti ribogojcev
– izboljšanje trženja rib iz lastne proizvodnje
– povečanje števila gojenih vrst
III. Okoljski vidik naložbe
– okoljska sprejemljivost naložbe v ribogojstvo
– zaščita ribogojstva pred ribojedimi pticami
Skupaj
Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene
presegle minimalni prag 15 točk, in sicer
glede na doseženo število točk do porabe
sredstev, razpisanih za ukrep Produktivne
naložbe v ribogojstvo.
VIII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega
75 odstotkov zagotovi EU in 25 odstotkov
zagotovi Republika Slovenija, ostalih 40 odstotkov zagotovi upravičenec.
Najmanjši znesek dodeljene podpore je
5.000 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 1.000.000 EUR na vlogo.
Upravičenec iz naslova ukrepa Produktivne naložbe v ribogojstvo lahko v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 pridobi
največ 1.000.000 EUR podpore.
Za izračun deležev in zneskov odobrenih sredstev, mora vlagatelj pridobiti vsaj tri
primerljive ponudbe različnih proizvajalcev
oziroma izvajalcev del, ki jih mora priloži-
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ti zahtevku za izplačilo. Če iz objektivnih
razlogov vlagatelj ne more zagotoviti treh
ponudb se lahko ob predhodnem soglasju
z ARSKTRP zmanjša število ponudb.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne
račune z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega
organa in upravičenca z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki za izplačilo
se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na
naložbo se lahko izdajo največ 4 zahtevki za
izplačilo. V primeru naložb, katerih priznana
vrednost je manjša od 50.000 EUR, pa se
lahko vloži le 1 zahtevek za izplačilo.
Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz uredbe,
javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in sredstva nakaže
na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru na
podlagi 40. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo.
Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz uredbe, javnega razpisa ali odločbe
o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo
zavrne.
Če upravičenec do sredstev naložbe ne
zaključi v predpisanem roku in so mu bila
določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP izda
odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina
vloge
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za Produktivne naložbe v ribogojstvo, za
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor vlagateljev,
– merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog,
– seznam upravičenih stroškov,
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo,
– seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti izdelana in predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in
dokazila.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do
14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi
po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si
ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi
odgovori, na spletnih straneh www.aktrp.gov.si, www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
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Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo vlagatelja.
X. Roki in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog za posamezen namen, ki se objavi na
spletni strani MKGP.
Vlogo je treba poslati priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali oddati na vložišču
ARSKTRP v tiskani obliki.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno pošiljko ali s hitro pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
naslednjega dne po dnevu objave javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka »ne odpiraj –
vloga na javni razpis Produktivne naložbe
v ribogojstvo«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo z odprtim javnim
razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa.
V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki
bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora
ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki
sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo
obravnavo. Za datum in čas prejema vloge
se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali
oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna
vloga, ki jo vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se
s sklepom zavrže. Če se med postopkom
preverjanja popolnosti ugotovi, da vloga
vsebinsko ni ustrezna, se vloga zavrne.
Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo
obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne

in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo
vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo
v skladu z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag 15 točk.
Vloge, ki ne presegajo tega minimalnega
praga, se zavrnejo. Ostale vloge, ki presegajo minimalni prag, se razvrstijo glede
na doseženo število točk in odobravajo do
porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu
glede na doseženo število točk. V primeru,
če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več
popolnih vlog doseže enako število točk, se
do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo
tiste vloge, ki so bile oddane prej.
Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje
vse pogoje, določene v javnem razpisu, in
dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh
oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi
na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih
prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke
vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se
z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi
zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne.
Vlagatelj mora na ARSKTRP v petih dneh
odkar ga je ARSKTRP o tem pisno obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se
šteje, da se s tem ne strinja.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper določbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali odda na vložišču
ARSKTRP.
Če upravičenec do sredstev naložbe ne
zaključi v predpisanem roku in so mu bila
določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTRP
izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Kadar prejemnik sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz
Uredbe, tega razpisa in odločbe o odobritvi
sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo vseh že prejetih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski
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račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 41. člena Uredbe.
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca
pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz
Uredbe, tega razpisa ali odločbe o odobritvi
sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
Vlagatelj lahko za pridobitev sredstev iz
naslova tega ukrepa vloži največ 4 zahtevke
za izplačilo sredstev.
MKGP kot Organ za upravljanje OP
2007–2013 lahko skladno z 41. členom
Uredbe opravlja nadzor nad izvajanjem
ukrepa iz tega javnega razpisa.
ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev za posamezen
ukrep.
Služba za kontrolo ARSKTRP o ugotovitvah kontrol obvešča organizacijsko enoto
ARSKTRP, odgovorno za posamezen ukrep.
Če je služba za kontrolo ARSKTRP na kraju
samem ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP,
sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene pomoči.
Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje kontrol na kraju samem
pred izplačilom sredstev. Administrativna
struktura ARSKTRP zagotavlja ločenost
izvajanja nalog administrativnih kontrol in
kontrole na kraju samem.
Kontrole vlog ali zahtevkov na kraju samem pred izplačilom sredstev se izvajajo
z obiski upravičencev in najmanj deset odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov
odobrenih vlog za ukrep 2. osi, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako leto, vendar
ne manj kot pet odstotkov odobrenih vlog.
Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo
v več fazah, se kontrola na kraju samem pri
upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe. Vzorec vlog za kontrolo na
kraju samem določi ARSKTRP na podlagi
ustreznega vzorčenja. Pri teh kontrolah se
pri posameznih prejemnikih preverjajo tudi
drugi specifični pogoji za dodelitev pomoči
pri posameznem ukrepu.
ARSKTRP izvaja naknadne kontrole po
izvedenih kontrolah na kraju samem v obsegu 2,5 odstotkov izplačanih vlog, oziroma
najmanj petih odstotkov skupne vrednosti
javnih izdatkov izplačanih vlog za ukrepe
2. osi, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-6546/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– III. poglavja Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št.
57/2009, v nadaljevanju: Uredba);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne
27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (ESR) (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006,
str. 1-44; v nadaljnjem besedilu: Uredba
Sveta (ES) št. 1198/2006);
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007
z dne 26. 3. 2007 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo
(UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1-80;
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije
(ES) št. 498/2007);

– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št.
CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. 11.
2008 objavlja
javni razpis
za ukrep Mali priobalni ribolov
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Mali
priobalni ribolov, ki prispeva k varovanju in
ohranjanju ribolovnih virov, izboljšanju delovnih pogojev na krovu in boljši kakovosti
rib.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih
na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa Mali priobalni ribolov,
znaša 400.000 eurov javnih sredstev, od
tega delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih
izdatkih znaša 75%, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih
pa znaša 25%.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
MKGP:
9450 Evropski sklad za ribištvo 07-13EU, v višini 300.000 eurov
9451 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 100.000 eurov.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji
za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki
ima status ribiča fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
III. Predmet podpore
Podpora se bo iz naslova tega razpisa
dodeljevala izključno za plovila malega priobalnega ribolova, definiranega v 26. členu
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006. V skladu z navedenim določilom plovila malega
priobalnega ribolova ne smejo uporabljati
naslednjih vlečnih orodij:
– vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne
mreže s širilkami, pridnene vlečne mreže,
upravljane z dveh plovil, pelagične vlečne
mreže s širilkami, pelagične vlečne mreže,
upravljane z dveh plovil in dvojne vlečne
mreže s širilkami. Ribiško plovilo ne sme
izvajati ribolova z navedenimi ribolovnimi
orodji.
Izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka
glede plovil malega priobalnega ribolova se
preverja glede na razpisno dokumentacijo
(priloga 7 – Kopija veljavnega dovoljenja za
gospodarski ribolov, ki ga je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in iz katerega so razvidna vsa ribolovna
orodja, s katerimi je plovilu dovoljeno izvajati ribolov).
Predmet podpore so naložbe v posodobitev obstoječih ribiških plovil malega priobalnega ribolova, ki morajo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev:
– varovanje in ohranjanje ribolovnih virov,
– izboljšanje delovnih pogojev na krovu,
– boljša kakovost rib.
Do podpore so upravičene naslednje dejavnosti:
1. zamenjava enega motorja v finančnem obdobju 2007–2013 na ribiškem plo-
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vilu z novim motorjem z enako ali manjšo
močjo,
2. naložbe za izboljšanje varnosti na krovu, delovnih pogojev, higiene in kakovosti
proizvodov.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za naložbe so naslednji stroški:
– motorji, ki niso pomožni motorji;
– naložbe v higieno na plovilu;
– naložbe v izboljšanje delovnih pogojev
na plovilu;
– naložbe, ki vodijo v izboljšanje kakovosti rib;
– naložbe v pripomočke za manipulacijo
z ribolovnimi orodji;
– splošni stroški, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki
so neposredno povezani s pridobivanjem
dokumentacije za naložbo in ki so povezani s pripravo in izvedbo projekta, študije
izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter
stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 12 odstotkov
priznane vrednosti naložbe.
Pri posameznih obrtniških delih se upoštevajo:
– stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali
– stroški izvedbe del na kraju samem
(stroški materiala, transporta in opravljenih
del).
Natančnejši seznam upravičenih stroškov
je naveden v razpisni dokumentaciji.
Do podpore so upravičeni stroški, ki so
nastali po datumu izdaje odločbe o odobritvi
sredstev.
Za upravičene stroške se štejejo tudi
splošni stroški, nastali pred datumom izdaje
odločbe o pravici do sredstev, vendar samo
od 1. januarja 2007 dalje.
Kot nastanek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
V primeru, da tudi po pozivu na dopolnitev vlagatelj ne predloži dokazil za uveljavljanje upravičenih splošnih stroškov, do
njih ni upravičen.
V. Pogoji za odobritev sredstev
Splošni pogoji za pridobitev in porabo
sredstev
Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep
v tiskani obliki. K vlogi morajo biti priložene
vse priloge in dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji. Ta morajo biti
medsebojno usklajena, resnična, točna,
jasna in razumljiva.
Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno tehnično dokumentacijo z natančnim popisom
del in stroškovno opredelitvijo cen. Naložba mora biti zaključena celota. Za opremo
je potrebno priložiti popis opreme, vključno
z razporeditvijo opreme v prostoru (priložena mora biti skica plovila z investicijo).
Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
Vlagatelj mora imeti izdelan poslovni načrt z opredelitvijo ciljev v skladu z navodili,
ki jih predpiše in na svojih spletnih straneh
objavi MKGP.
Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost morskega ribolova ter imeti veljavno
slovensko dovoljenje za gospodarski ribo-
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lov. Veljavno dovoljenje se mora nanašati na
plovilo, na katerem se bo izvajala naložba.
Priloženo mora biti ustrezno dokazilo.
Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik
ribiškega plovila malega priobalnega ribolova, na katerem se bo izvajala naložba,
z veljavnim slovenskim dovoljenjem za gospodarski ribolov in z veljavnim plovnim
dovoljenjem. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje lastnika (solastnikov), da se naložba
na plovilu lahko izvede. Priloženo mora biti
ustrezno dokazilo.
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje
projektov v okviru operativnega programa
za Razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013 je dosegljiv na sedežu Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
ARSKTRP) ter na spletni strani www.arsktrp.gov.si.
Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu,
poslovnem načrtu in priloženih dokazilih,
morajo biti skladni.
Vloga mora biti popolna, izpolnjevati
razpisne pogoje in preseči 30 točk pri ocenjevanju glede na dana merila.
Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev.
Kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe,
naročanje materiala, opreme, storitev ali
del, izdaja oziroma prevzem računov).
Za naložbo mora biti predložen poslovni
načrt, ki mora biti izdelan skladno z navodili, objavljenimi na spletni strani www.
mkgp.gov.si, iz katerega mora biti razvidno, da je naložba ekonomsko upravičena
(interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna). Prikazani in priloženi morajo biti
vsi izračuni.
Za naložbo morajo biti predloženi predračuni, iz katerih bo razvidna naložba in
njena predračunska vrednost.
Plovilo, na katerem se bo izvajala naložba, mora imeti veljavno dovoljenje za
plovbo.
Plovilo, na katerem se bo izvajala naložba, mora biti vpisano v evidenco slovenskih
ribiških plovil, ki ga vodi MKGP.
Ribiško plovilo mora biti na dan vložitve
vloge starejše od pet let. Starost je enaka razliki med datumom vložitve vloge na
razpis in datumom prve vknjižbe v register
ribiških plovil, ki jo vodi Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.
Upravičenec se mora obvezati, da bo
ostal lastnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem
izplačilu sredstev. Kot je določeno v prvem
poglavju Sklepa Komisije (2008/949/EC) se
za aktivno ribiško plovilo šteje plovilo, ki je
v tekočem letu izvedlo vsaj eno ribolovno
operacijo.
Posebni pogoji za ukrep »mali priobalni
ribolov«
Najvišji znesek na plovilo ne sme presegati zneska na plovilo v okviru ukrepa
Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, za
katerega se premija izračuna na spodaj
navedeni način. V kolikor ga preseže, je
upravičeni strošek v višini predvidene premije na ribiško plovilo.
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Tabela 1
Kategorija plovila
po tonaži (BT)
0 < 10
10 < 25
25 < 100
100 < 300
300 < 500
500 in več

Euri
11.000/BT + 2.000
5.000/BT + 62.000
4.200/BT + 82.000
2.700/BT + 232.000
2.200/BT + 382.000
1.200/BT + 882.000

a) Plovila, stara med 10 in 15 let, dobijo
toliko, kot kaže Tabela 1;
b) Plovila, stara med 16 in 29 let, dobijo
toliko, kot kaže Tabela 1, a znižano za 1,5%
na vsako leto preko 15 let;
c) Plovila, stara 30 let ali več, dobijo toliko kot kaže Tabela 1, minus 22,5%.
Da se plovilu izplačajo zgoraj navedeni
zneski v celoti, mora izpolnjevati tudi hkrati
oba naslednja posebna pogoja, glede na
posamezno ribolovno orodje:
Tabela 2
Ribolovno orodje
Pelagična vlečna mreža,
upravljana z dveh plovil

Šifra
ribolovnega
orodja

Število dnevnikov
v letih 2007 in 2008
(skupaj)
A

Iztovor v letih
2007 in 2008 v kg
(skupaj)
B

PTM

155

210.000

Zaporna plavarica

PS

54

26.000

Pelagične vlečne mreže
s širilkami

OTM

1

13

Pridnene vlečne mreže
s širilkami

OTB

60

7.350

Raznovrstna ribolovna
orodja

MIS

18

221

Stoječi parangali

LLS

4

40

Parangali

LL

1

12

Ročne ribiške vrvice in
ribiške palice

LHP

2

4

Trislojne mreže

GTR

29

430

Stoječe zabodne mreže

GNS

32

441

Viseče mreže

GND

Zabodne mreže

GN

5

240

13

227

Kogoli

FYK

17

125

Vrše

FPO

18

115

Kolikor sta število dnevnikov in iztovor
nižja kot v Tabeli 2, se izračunana premija
pomnoži z odstotkom, ki ga izračunamo po
spodnji tabeli:
Odstotek = ((število dnevnikov na
plovilo vlagatelja v letih 2007 in 2008 za
posamezno ribolovno orodje) / stolpec
A * 0,3 + (iztovor na plovilo vlagatelja
v letih 2007 in 2008 za posamezno
orodje) / stolpec B * 0,7) * 100
V primeru, da je eno plovilo v letih 2007
in 2008 uporabljalo več ribolovnih orodij, se
odstotek izračuna za vsako ribolovno orodje posebej, odstotke se nato sešteje. Če je
skupni odstotek večji kot 100%, se kot največja možna vrednost vzame 100%.
Obveznosti upravičenca:
Upravičenec ne sme uporabljati naložbe
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev
in se mora obvezati, da bo vsaj še pet let
od zadnjega izplačila sredstev uporabljal
naložbo, za katero so mu bila dodeljena
sredstva.
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Izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih, njihova kopija pa mora
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za
izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu:
zahtevek). Kot zaključek naložbe šteje vključitev opreme v opravljanje dejavnosti.
Naložbe morajo biti zaključene najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi
sredstev.
Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora opravljati
še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem obdobju
ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Naložba mora biti označena v skladu
s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanje projektov v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki se nahaja na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si in
http://www.arsktrp.gov.si.
Prejemnik mora za naložbo, za katero je
prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo, navedeno v odločbi,
ter jo hraniti še najmanj pet let po zadnjem
izplačilu sredstev.
Prejemnik mora na zahtevo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (ARSKTRP) poročati še pet let od
zadnjega izplačila sredstev.
Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih izplačanih javnih sredstev se objavijo na spletnih
straneh MKGP.
Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
Posebni pogoji za ukrep »Mali priobalni
ribolov« pri naložbi zamenjava motorja
Sredstva iz naslova tega razpisa so namenjena eni zamenjavi motorja na plovilo
v finančnem obdobju 2007–2013 pod pogojem, da je moč novega motorja enaka ali
manjša od moči starega motorja.
VI. Omejitve
Splošne omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po OP
2007–2013.
Sredstva se ne odobri upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
Posebne omejitve
Sredstva se ne odobrijo za:
1. naložbe vlagateljev, ki so v postopku
prisilne poravnave;
2. naložbe vlagateljev, ki so v stečajnem
postopku;
3. naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega bivališča v Republiki
Sloveniji;
4. naložbe v plovila, ki niso vpisana v evidenci slovenskih ribiških plovil, ki jo vodi
MKGP.
Najvišji znesek na plovilo ne sme preseči zneska na plovilo v okviru ukrepa Trajna
ukinitev ribolovnih dejavnosti. V kolikor ga
preseže, je upravičeni strošek v višini predvidene premije na ribiško plovilo.

VII. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 ter člena
26 Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 se
podpora za naložbe po tem javnem razpisu
ne dodeli za:
1. davek na dodano vrednost, razen nepovratni davek na dodano vrednost, ki ga
dejansko in dokončno plača drugi upravičenec, ki pa ni oproščen davka;
2. obresti za dolgove;
3. nakup rabljene opreme ali motorjev;
4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
5. stroške nakupa in zamenjave pomožnega motorja na ribiškem plovilu;
6. gradnjo in nakup ribiških plovil;
7. stroške tekočega poslovanja (stroške
vzdrževanja in najema);
8. bančni stroški, stroški garancij in podobno;
9. stroške za plačilo storitev inženirjev in
svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc
za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki
so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe;
10. izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov;
11. naložbe v plovila, ki so registrirana
izven Republike Slovenije;
12. naložbe v plovila, ki niso vpisana
v evidenci slovenskih ribiških plovil, ki jo
vodi MKGP;
13. naložbe v plovila, ki ne sodijo
v skupino plovil malega priobalnega ribolova iz 1. točke 26. člena Uredbe Sveta št.
1198/2006;
14. stroške promocije;
15. naložbe v povečanje ribolovnega napora;
16. prenos lastništva podjetja;
17. plačila v naravi;
18. stroške za povečanje prostorov za
skladiščenje rib v skladu z 2. točko 25. člena
Uredbe Sveta št. 1198/2006;
19. zamenjavo več kot enega motorja na
plovilu v celotni perspektivi 2007–2013;
20. stroške lastnega dela;
21. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 4.000 eurov na
posamezno naložbo;
22. nakup ali zakup plovil, ne glede na
to, ali se po zakupu lastništvo prenese na
zakupnika;
23. naložbe, katerih izvajanje se je začelo pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev;
24. stroške poslovanja, vključno s stroški
vzdrževanja in najema;
25. sredstev se vlagatelju ne odobri, če
je za isti projekt že prejel javna sredstva
ali sredstva EU oziroma kakšnega drugega
evropskega sklada;
26. vse stroške, povezane z nakupom
standardne opreme in opreme, ki je na dan
predložitve vloge za določeno plovilo obvezna z evropsko in/ali nacionalno zakonodajo
(na primer s Pravilnikom o čolnih in plavajočih napravah Uradni list RS, št. 25/08 z dne
14. 3. 2008).
VIII. Finančni pogoji za dodeljevanje
sredstev
Splošni finančni pogoji
Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev. Predložena morajo biti dokazila o lastnem
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finančnem stanju. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah in mora imeti poravnane
vse obveznosti do države. Vlagatelj ne sme
biti v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije.
Vlagatelj mora izbrati najugodnejšega
izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje, kar mora dokazati vsaj s tremi predračuni.
Upravičencu se sredstva izplačajo na
podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo
sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP v skladu z roki, ki so navedeni v odločbi
o odobritvi sredstev.
Naložba je zaključena, ko so vsa dela
končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo.
Naložba mora biti izpeljana v celoti in
zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oziroma do
datuma, določenega v odločbi o odobritvi
sredstev.
Končni prejemnik mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti originalne račune
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter
druge zahtevane dokumente.
Končnemu prejemniku se na podlagi dokumentacije iz prejšnje točke izplača 60%
oziroma 40% upravičenih stroškov naložbe
na podlagi prejetih računov, vendar ne več,
kot je znesek odobrenih sredstev.
V primeru, da je prejemnik sredstev ribič-fizična oseba, se bo za izplačana nepovratna sredstva obračunavala akontacija
dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo
o dohodnini.
Vlagatelj se mora zavezati, da bo opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva
iz naslova tega javnega razpisa še naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev
in da v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih
sprememb naložbe oziroma ne bo odtujil
naložbe ali jo uporabljal v nasprotju z namenom odobrenih sredstev ter da bo spremljal
rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po
zadnjem izplačilu sredstev.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemnik
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
Posebni finančni pogoji
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev.
V tem javnem razpisu je izvedbi ukrepa Mali priobalni ribolov namenjenih do
400.000 eurov javnih sredstev.
Najvišja stopnja pomoči za plovilo znaša
do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
od tega je delež EU sredstev 75 odstotkov,
delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov
vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev.
Struktura financiranja je za vse upravičene investicije iz tega ukrepa, razen za
zamenjavo motorja, naslednja:
– 60% priznane vrednosti naložbe se
zagotovi iz javnih virov;
– 40% priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec.
Struktura financiranja za zamenjavo motorja je naslednja:
– 40% priznane vrednosti naložbe se
zagotovi iz javnih virov;
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– 60% priznane vrednosti naložbe zagotovi upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP
2007–2013, je omejena, kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore znaša
4.000 eurov na posamezno vlogo;
– najvišji znesek javne podpore znaša
100.000 eurov na posamezno vlogo ob upoštevanju, da najvišji znesek na plovilo ne
sme preseči zneska na plovilo v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti. Kolikor jo preseže, je upravičeni strošek v višini
predvidene premije na ribiško plovilo.
Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz tega ukrepa
pridobi največ do 100.000 eurov pomoči.
Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upošteva priznana vrednost naložbe.
IX. Merila za oceno in razvrstitev vlog
Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter
pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi
naslednjih meril za izbor.
– ekonomski vidik naložbe;
– družbeno-socialni vidik naložbe;
– tehnološki vidik naložbe;
– okoljski vidik naložbe.
Originalna številka zadeve, ki je predmet
ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila (točke se seštevajo)

DA

NE

Maksimalno
št. točk

Doseženo št.
točk

1.

Ekonomski vidik naložbe

30

2.

Družbeno-socialni vidik naložbe

10

3.

Tehnološki vidik naložbe

10

4.

Okoljski vidik naložbe

10

Skupaj

60
Sofinancirajo se investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in ki so na podlagi ocene
presegle minimalni prag 30 točk, in sicer
glede na doseženo število točk do porabe
sredstev, razpisanih za ukrep Mali priobalni
ribolov.
Merila so podrobneje razložena v razpisni dokumentaciji.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na
javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov
iz Operativnega programa za razvoj ribištva
2007–2013 (OP) za leto 2009 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Obrazec vloge, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep Mali priobalni ribolov,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
XI. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti izdelana in predložena v skladu
z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in
dokazila.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
dneva zaprtja javnega razpisa vsak delavnik

med 9. in 15. uro na Sektorju za razvoj podeželja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali
na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si
in http://www.arsktrp.gov.si.
Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo vlagatelja.
Posamezni vlagatelj lahko v obdobju
2007–2013 odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsaka posamezna
vloga nanašati samo na eno plovilo.
XII. Rok in način prijave
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog za posamezen namen, ki se objavi na
spletni strani MKGP.
Vlogo je treba poslati priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali oddati na vložišču
ARSKTRP.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno pošiljko ali s hitro pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
naslednjega dne po dnevu objave javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas oddaje, označen
s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka »ne odpiraj –
vloga na javni razpis za ukrep Mali priobalni
ribolov«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
XIII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo z odprtim javnim
razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa.
V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki
bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora
ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki
sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo
obravnavo. Za datum in čas prejema vloge
se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali
oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna
vloga, ki je vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se
s sklepom zavrže. Če se med postopkom
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preverjanja popolnosti ugotovi, da vloga
vsebinsko ni ustrezna, se vloga zavrne.
Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo
obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne
in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo
vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo
v skladu z merili iz poglavja IX. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag 30 točk.
Vloge, ki ne presegajo tega minimalnega
praga, se zavrnejo. Ostale vloge, ki presegajo minimalni prag, se razvrstijo glede
na doseženo število točk in odobravajo do
porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu
glede na doseženo število točk. V primeru,
če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več
popolnih vlog doseže enako število točk, se
do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo
tiste vloge, ki so bile oddane prej.
Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje
vse pogoje, določene v javnem razpisu, in
dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa
ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh
vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki
se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle
in javno pove evidenčno številko izžrebane
vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če
so prisotni.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in presega minimalni prag točk,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne.
Vlagatelj mora na ARSKTRP v petih dneh,
odkar ga je ARSKTRP o tem pisno obvestila, poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se
šteje, da se s tem ne strinja.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali s hitro pošto ali odda na vložišču
ARSKTRP.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali del ne opravlja v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega
razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo vseh
že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.

Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo
na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni
administrativni kontroli in nadzoru iz 41. člena Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju
z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa
ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP
z odločbo zavrne. Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku
in so mu bila določena denarna sredstva na
podlagi njegovih zahtevkov že izplačana,
ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo
na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki za
izplačilo se določijo v odločbi o odobritvi
sredstev. Upravičenec lahko za pridobitev
sredstev iz naslova tega ukrepa vloži največ
4 zahtevke za izplačilo sredstev. V primeru
naložb, katerih priznana vrednost je manjša
od 20.000 eurov, pa se lahko vloži le 1 zahtevek za izplačilo.
MKGP kot Organ za upravljanje OP
2007–2013 lahko skladno z 41. členom
Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013 opravlja nadzor nad izvajanjem
ukrepa iz tega javnega razpisa.
Upravičenec mora omogočiti dostop do
dokumentacije o projektu, ki je predmet
podpore po tej uredbi, ARSKTRP, MKGP,
revizijskemu organu, Računskemu sodišču
Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in
drugim nadzornim organom ter omogočiti
kontrolo na kraju samem.
ARSKTRP lahko kadar koli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. ARSKTRP
izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev za ukrep Mali priobalni ribolov
na kraju samem pred izplačilom sredstev ter
naknadne kontrole po izvedenih kontrolah
na kraju samem.
ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev in kontrole
na kraju samem pred izplačilom sredstev
za ta ukrep v skladu z Uredbo Sveta (ES)
št. 1198/2006, Uredbo Komisije (ES) št.
498/2007 ter Uredbo o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013. Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje
kontrol na kraju samem pred izplačilom
sredstev.
Služba za kontrolo ARSKTRP o ugotovitvah kontrol obvešča notranjo organizacijsko enoto ARSKTRP, odgovorno za ta
ukrep. Če je Služba za kontrolo na kraju
samem ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP,
v kolikor je to potrebno, sproži postopek za
izterjavo zneskov dodeljene pomoči.
Kontrole vlog ali zahtevkov na kraju samem ali pred izplačilom sredstev se izvajajo z obiski upravičencev in najmanj 10
odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov
odobrenih vlog za naložbe iz tega javnega razpisa, ki se prijavijo Evropski komisiji
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vsako leto, vendar ne manj kot 5% odobrenih vlog. Za naložbe, za katere se izplačila
izvajajo v več fazah, se kontrola na kraju
samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat
pred dokončanjem naložbe. Vzorec vlog za
kontrolo na kraju samem določi ARSKTRP
na podlagi ustreznega vzorčenja. V okviru
teh kontrol se pri posameznih prejemnikih
preverjajo tudi drugi specifični pogoji za dodelitev pomoči pri tem ukrepu.
ARSKTRP izvaja naknadne kontrole po
izvedenih kontrolah na kraju samem v obsegu 2,5 odstotkov izplačanih vlog, oziroma
najmanj petih odstotkov skupne vrednosti
javnih izdatkov izplačanih vlog za naložbe iz
tega javnega razpisa, ki se prijavijo Evropski
komisiji vsako leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 23/09
Ob-6556/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Rebalansa
proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Rb2009-1) (Uradni list RS, št. 59/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809)
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09 (31/09
popr.) in 59/09), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2004–2009
z dne 12. 5. 2005, Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega Finančnega
mehanizma z dne 20. 4. 2005, pooblastila
Vlade RS z dne 15. 1. 2009 za izvajanje
nalog Vmesnega organa za Tehnično strokovni sklad in Sklad za sodelovanje med
izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za obdobje
2004–2009 in pogodbe o izvajanju nalog
Vmesnega organa za izvedbo projekta »Slovenski štipendijski sklad« SI0034, sklenjene
med Službo Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropske zadeve (v nadaljevanju:
SVREZ) in Centrom Republike Slovenije
za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju:
CMEPIUS) z dne 5. 6. 2009, v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, Tehnično
strokovnega sklada ter Sklada za sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnim institucijami CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov projektov za
dotacije za mobilnost v letih 2009–2010
v okviru Finančnega mehanizma EGP
in Norveškega finančnega mehanizma,
razpisni rok: 10. december 2009
1. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
in namen)
Namen javnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju
visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom
s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter
mednarodno mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja.
Predmet javnega razpisa je financiranje
naslednjih oblik mobilnosti na področju visokega šolstva in raziskovanja:
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Ukrepi

Akcije

Trajanje

a) Individualna mobilnost

1. mobilnost študentov za študij
2. mobilnost študentov za usposabljanje (praksa)
3. mobilnost osebja za poučevanje
4. mobilnost osebja za usposabljanje
5. mobilnost osebja za raziskovanje
6. pripravljalni obiski

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

b) Študijski obiski

1. gostovanje skupin iz Slovenije v upravičenih tujih državah
2. gostovanje skupin iz upravičenih tujih držav v Sloveniji

3 – 5 dni
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c) Izmenjava strokovnjakov

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

Poti iz Slovenije v državo ali iz države v Slovenijo
Vrednost v EUR

Norveška

Islandija

Lihtenštajn

500

800

250
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4.2. Stroški bivanja
Prispevek za stroške bivanja je pavšalni znesek, izračunan na podlagi dnevnih,
tedenskih oziroma mesečnih nadomestil.
Stroški bivanja pokrivajo namestitev, prehrano, lokalni prevoz in druge stroške, ki
nastanejo med bivanjem v tujini.
Tabela1: Največje pavšalne vrednosti za
stroške bivanja za akcije:
– Individualna mobilnost osebja za poučevanje,
– Individualna mobilnost osebja za usposabljanje,
– Individualna mobilnost Pripravljalni
obiski,
– Študijski obiski,
– Izmenjava strokovnjakov.
Norveška

Islandija

Lihtenštajn

Slovenija

1 dan

Trajanje mobilnosti*

160

130

140

108

2 dni

320

260

280

216

3 dni

480

390

420

324

4 dni

640

520

560

432

5 dni

800

650

700

540

6 dni

960

780

840

648

7 dni oziroma 1 teden

1120

910

980

756

2 tedna

1529

1242

1338

1032

271

224

234

168

Dodatna vsota za vsak dodatni teden

* Opomba 1: Za polni znesek dotacije mora 1 dan vključevati tudi nočitev. V nasprotnem primeru se upošteva samo polovica zneska za en dan.

Tabela 2: Največje pavšalne vrednosti za
stroške bivanja za akcije:
– Individualna mobilnost študentov za
študij,
– Individualna mobilnost študentov za
usposabljanje (praksa),
– Individualna mobilnost osebja za raziskovanje.
Trajanje mobilnosti
1 mesec

Norveška

Islandija

Lihtenštajn

Slovenija

960

800

800

600

Za individualne mobilnosti študentov
(študij in usposabljanje), že odobrene na
razpisu programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje – sektorski program Erasmus, se znesek dotacije po tem razpisu
zmanjša za dotacijo, že prejeto iz programa
Vseživljenjsko učenje – sektorski program
Erasmus.
4.3. Stroški organizacije pri ukrepu
Študijski obiski
Povrnejo se dejanski stroški organizacije študijskega obiska do najvišje vrednosti
1.000,00 EUR na študijski obisk (tisk, fotokopiranje, najem prostorov za srečanje,
najem opreme, prevajanje, tolmačenje itd.
– stroški plač niso upravičen strošek).
5. Vsebina in priprava vloge
Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar
za različne projekte. Ob prijavi je treba oddati 1 original in 2 kopiji vloge za dotacijo
v tiskani obliki.
Vloga za dotacijo se šteje za popolno,
če:
1. je v celoti izpolnjena in oddana na
ustreznem prijavnem obrazcu:
– Individualna mobilnost študentov za
študij: prijavni obrazec IMSS;
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– Individualna mobilnost študentov za
usposabljanje: prijavni obrazec IMSP;
– Individualna mobilnost osebja za poučevanje: prijavni obrazec IMOP;
– Individualna mobilnost osebja za usposabljanje: prijavni obrazec IMOU;
– Individualna mobilnost osebja za raziskovanje: prijavni obrazec IMOR;
– Individualna mobilnost Pripravljalni obiski: prijavni obrazec IMPO;
– Študijski obiski: prijavni obrazec SO;
– Izmenjava strokovnjakov: prijavni obrazec IS;
2. je podpisana s strani pooblaščene osebe (pravnega zastopnika)** organizacije;
3. sta originalu priloženi dve kopiji.
Prijavni obrazci so del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx.
S podpisom vloge za dotacijo prijavitelj izjavlja, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe
o dotaciji, ki je del razpisne dokumentacije.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge za dotacijo bo po izteku roka za njihovo oddajo odprla Komisija za spremljanje
projekta Slovenski štipendijski sklad SI0034.
Vloge za dotacijo, za katere bo ugotovljeno,
da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu
z določbami razpisa, bodo uvrščene v nadaljnje ocenjevanje.
6.1 Ocenjevanje
Pri ocenjevanju bodo upoštevana izločitvena in vsebinska merila za ocenjevanje
projektov. Posamezen projekt lahko prejme največ 100 točk. Razpoložljiva sredstva
bodo razdeljena na podlagi točk, ki jih bodo
projekti prejeli v postopku ocenjevanja.
6.1.1. Izločitvena merila
– Prijavitelji na ta javni razpis ne morejo
prijaviti aktivnosti, za izvajanje katerih so že
prejeli sredstva oziroma prejemajo sredstva
iz drugih javnih razpisov ali drugega vira
financiranja iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali EU. Izjema je za
akciji Individualna mobilnost študentov za
študij in Individualna mobilnost študentov
za usposabljanje (prakso), kjer je mogoče
dopolnjevati sredstva, pridobljena na razpisu programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje.
– Trajanje projekta je daljše od roka za
zaključek projekta, določenega z razpisom
(31. december 2010).
– Projekt je zaprosil za sredstva, ki so
večja od razpisane vrednosti.
Projekt, ki izpolnjuje katerega od navedenih izločitvenih meril, bo izključen iz nadaljnjega ocenjevanja in zavrnjen kot neupravičen.
6.1.2. Merila za ocenjevanje projektov

Zap. št. Kriteriji
1
2

Vsebina vloge se ujema s predmetom in namenom tega razpisa ter ciljem akcije. (Projekti, ki bodo tu
ocenjeni z manj kot 5 točkami, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku izbora!)
Kakovost ciljev, metodologija in delovni program:*
Prijavitelj jasno poveže aktivnosti in strategijo svoje institucije ter namen in vsebino projekta s pomembno
temo s področja svojega delovanja, za katero izkaže potrebo.
Cilji projekta so jasni, izvedljivi ter skladni s cilji in opisom akcije, navedenimi v Prilogi 1 razpisa. Program
za mobilnost je zastavljen realno in ima izvedljive rezultate.
V primeru Individualne mobilnosti za študente je dano zagotovilo, da bo visokošolski zavod zagotovil
priznavanje v tujini opravljenih obveznosti s kreditnimi točkami (ECTS).
** Opomba 2: Kadar je vloga podpisana
po pooblastilu, mora biti le-to priloženo (lahko
kopija originala). Kadar je prijavitelj univerza ali
njena članica, vlogo podpiše rektor univerze.

Največje število
možnih točk
10
40
20
20
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Zap. št. Kriteriji
3

4

5

6
SKUPAJ

Predviden učinek in ustreznost projekta:*
Predvideni rezultati projekta so relevantni in imajo dokazljiv potencial za doseganje pozitivnega vpliva na
kakovost storitev prijavitelja na področju njegovega delovanja. Sprejeti so ukrepi, ki zagotavljajo, da je
učinek mogoče doseči.
Razširjanje in izkoriščanje rezultatov
Načrtovane dejavnosti razširjanja in izkoriščanja rezultatov so dobro opredeljene in zagotavljajo
optimalno uporabo rezultatov v sodelujočih ustanovah in tudi v širši okolici.
Trajnostno sodelovanje s sodelujočimi institucijami iz upravičenih držav
Projekt je zastavljen tako, da predvideva trajnostno sodelovanje s sodelujočimi tujimi institucijami iz
upravičenih držav.
V primeru pripravljalnih obiskov namen pripravljalnega obiska vključuje podpis novega sporazuma
o medinstitucionalnem sodelovanju na področju mobilnosti študentov in učiteljev oziroma pripravo prijave
novega projekta na mednarodne razpise, kot so program Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, 7.
okvirni program, Erasmus Mundus in iniciativa Marie Curie.
Projekt poudarja enakopravno zastopanje spolov.
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Največje število
možnih točk
20

10

15

5
100

* Pri vlogah za akcije mobilnosti študentov in osebja ukrepa Individualna mobilnost se visokošolskim zavodom, ki imajo veljavno ustrezno Erasmus univerzitetno listino (EUC), dodeli največje število možnih točk pod 1. in 2. kriterijem.

Ustrezna EUC pomeni:
– z razširjeno EUC lahko kandidirajo za
vse navedene akcije individualne mobilnosti
programa Vseživljenjsko učenje – sektorski
program Eramsus,
– s standardno EUC lahko kandidirajo za
vse individualne mobilnosti, razen za mobilnost študentov za usposabljanje (prakso)
programa Vseživljenjsko učenje – sektorski
program Eramsus,
– z EUL za prakso lahko kandidirajo
samo za mobilnost študentov za usposabljanje (prakso) programa Vseživljenjsko učenje
– sektorski program Eramsus.
7. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je četrtek, 10. december 2009. Vloge morajo biti oddane
v tiskani obliki. Naslov za pošiljanje vlog
v tiskani obliki je: CMEPIUS, Ob železnici
16, 1000 Ljubljana.
Predložena vloga za dotacijo mora biti
v zaprti ovojnici, na kateri je napisano: »Ne
odpiraj – vloga za Slovenski štipendijski
sklad SI0034«.
Osebna oddaja vloge je mogoča v tajništvu CMEPIUS do 15. ure 10. decembra
2009. Za pravočasno oddano se šteje vloga
za dotacijo, ki je bila oddana priporočeno na
pošti do 23.59 ure, dne 10. decembra 2009
oziroma do 15. ure, dne 10. decembra 2009
v primerih osebne oddaje.
8. Skupna višina razpisanih sredstev
Okvirna vsota sredstev za razpis je
524.331 EUR z razdelitvijo v obdobju
2009–2010. Okvirna razdelitev sredstev
med ukrepi je:
– 70% za Individualne mobilnosti,
– 15% za Študijske obiske,
– 15% za Izmenjave strokovnjakov.
Če ne pride do podpisa sporazuma o donaciji med SVREZ-om in donatorji oziroma
je le-ta preklican do razpisnega roka, se
na razpisu ne odobri nobena vloga za dotacijo.
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 14. decembra 2009. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo
se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo
vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene. Vloge, ki niso pravilno
označene ali ne prispejo pravočasno, se
zavržejo kot neustrezne.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge bodo prijavitelji v roku 8 dni po
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končanem odpiranju vlog v pisni obliki pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni
od prejema pisnega poziva za dopolnitev.
Vloge za dotacijo, ki v tem roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene kot nepopolne.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni v pisni obliki v 60 dneh po odpiranju vlog. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni
strani CMEPIUS: www.cmepius.si.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa ter da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru vloži pritožbo priporočeno po pošti,
in sicer na naslov: CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Slovenski štipendijski sklad SI0034 – Pritožba«.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O pritožbi na prvi stopnji odloča Komisija za
spremljanje projekta Slovenski štipendijski
sklad SI0034.
11. Razpisna dokumentacija: besedilo
razpisa je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu
CMEPIUS www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx
skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo (navodila, prijavni obrazci in vzorec pogodbe).
Po predhodni najavi lahko prijavitelji razpisno dokumentacijo dobijo tudi na sedežu
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.
12. Dodatne informacije in obveščanje: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na CMEPIUS pri Heleni Konda,
tel. 01/586-42-48, elektronski naslov: eeagrants@cmepius.si. Na spletni strani CMEPIUS www.cmepius.si bodo objavljena vsa
druga pomembna obvestila.
CMEPIUS
Št. 41/2009
Ob-6599/09
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Stegne 21/c, na podlagi
sklepa 11. seje sveta z dne 28. septembra
2009, objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije
v letu 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma
sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov
in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje
socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2010 načrtuje:
a) za invalidske
organizacije:
14.643.670 €
b) za humanitarne
organizacije:
7.885.060 €
Skupaj
22.528.730 €
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3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo:
a) Invalidske organizacije, ki so ta status
pridobile z odločbo pristojnega ministrstva
po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02).
b) Humanitarne organizacije (splošne
dobrodelne organizacije, organizacije za
kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo
pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št.
98/03).
Organizacije pod a) in b) morajo skladno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08 in
9/09 v nadaljevanju: pravilnik) izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– da izvajajo najmanj en posebni socialni
program ali program nacionalnega pomena
za funkcionalno, socialno ali zdravstveno
ogrožene posameznike s celotnega območja države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo
v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2009, iz katerega so razvidni delovanje organizacije
(poslovanje in posebne aktivnosti), programi
in storitve in naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila
o izvedbi programov v skladu s 23. členom
pravilnika, če so prejele sredstva za preteklo leto,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter
programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih
in humanitarnih organizacijah.
4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno ovrednotene letne delovne programe
na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na
spletni strani FIHO http://www.fiho.si ali ga
prevzamejo na sedežu fundacije, Ljubljana,
Stegne 21 c, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo, predložijo enotni finančno ovrednoten
letni delovni program (2. odstavek 12. člena
pravilnika).
Kandidati za sredstva fundacije morajo
k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
invalidske organizacije,
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
humanitarne organizacije,
– pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2009 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2009 prejemali
sredstva iz navedenih naslovov,
– fotokopije pogodb z evropsko komisijo.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni

ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS,
1000 Ljubljana, Stegne 21 c. V zgornjem
kotu na prednji strani ovojnice je treba napisati: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih
organizacij«, na zadnji strani pa polni naslov
pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko
oziroma humanitarno organizacijo.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije
po razpisanem roku za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije in navodila
v zvezi z razpisom so na voljo, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure po tel. 01/500-77-00 ali
osebno v prostorih fundacije.
6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
fundacije bosta v sedmih dneh po končanem razpisnem roku odprli pravočasno poslane vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo
razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za
pridobitev sredstev fundacije za leto 2010.
Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje
Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor
o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.
Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno
pozoveta tiste organizacije, katerih vloge
niso bile popolne, da jih v 8 dneh dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih organizacije
v zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo
in se jim z obrazložitvijo vrnejo.
7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
fundacije invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika pripravili predlog razporeditve sredstev
fundacije za leto 2010 in ga posredovali
v razpravo in odločitev svetu FIHO.
Sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev
fundacije za leto 2010 bodo invalidske in
humanitarne organizacije prejel v 15 dneh
od odločitve na seji sveta. Zoper sklep sveta
o razporeditvi sredstev, s katerim bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, lahko
invalidska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži
pritožbo na Nadzorni odbor FIHO.
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Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim bodo dodeljena sredstva, bo
poleg sklepa sveta fundacije poslana v podpis pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in uporabo
dodeljenih sredstev skladno z določili pravilnika. Organizacijam se bodo odobrena
sredstva začela dodeljevati potem, ko bosta
pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki.
8. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva
za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo. Če
bo dejanski priliv sredstev fundacije v letu
2010 manjši ali večji od načrtovanega, bo
svet fundacije sprejel sklep o zmanjšanju
ali povečanju odobrenih sredstev v skladu
s pravilnikom.
Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v RS
Št. 09-0871

Ob-6492/09

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo visoko
varnega sistemskega prostora – LOT
VSP
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a)Kraj izvajanja del: HE Mariborski
otok.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
izdelava dokumentacije, preizkušanja opreme v tovarni, izdelava, dobava na objekt in
montaža opreme za izgradnjo visoko varnega sistemskega prostora, dobava rezervnih
delov, preizkušanja opreme na gradbišču,
spuščanje opreme v pogon, šolanje osebja
naročnika za vzdrževanje in obratovanje ter
odprava napak v garancijski dobi.
3. Roki za izvedbo del:
– zaključek dobave in montaže 31. 1.
2010,
– zaključek preizkusa funkcionalnosti
28. 2. 2010,
– pogodbeni prevzem del 30. 4. 2010.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija:
HSE Invest d.o.o., tajništvo, Obrežna 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-59-91, tel.
02/300-59-92.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 10. 2009.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 200,00 € (DDV je vključen)
z nakazilom na naročnikov TRR SI56 0451
5000 0337 195 pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis za LOT VSP«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-992, faks
02/30-05-991 ob delovnih dnevih med 8.
in 15. uro po predhodni telefonski najavi in
proti predložitvi potrdila o plačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu. Cena razpisne
dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev
pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 2009 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2009, ob 12.15 na DEM d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.

7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po izteku roka veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
Usposobljenost za dobavo opreme in
izvedbo del po tem razpisu bo priznana
vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja
merila:
1. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, goljufijo, pranjem denarja in
poklicnim ravnanjem, niti ni bil pravnomočno
obsojen za katero izmed naštetih kaznivih
dejanj. Za tovrstna dejanja niso bili obsojeni
tudi zakoniti zastopniki ponudnika;
2. proti njemu kot gospodarskemu sub
jektu ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje njegovega poslovanja;
da poslovanja ne upravlja sodišče, da ni
opustil poslovne dejavnosti in ni v kateremkoli podobnem položaju in da ni proti njemu
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkov v skladu s predpisi
države, v kateri ima svoj sedež;
3. izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
davkov v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež;
4. ima stabilno in urejeno finančno poslovanje;
5. je v zadnjih petih letih dobavil in zgradil tri podobne objekte.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Št. 371-0-0034/2009
Ob-6491/09
Na podlagi 7. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99…23/07), 54. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), Odloka o načinih
in pogojih posredovanja oglasov v Občini
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 92/05)
in Odloka o komunalnih taksah v Občini
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
9/01, 38/05, 46/08), Občina Ravne na Koroškem objavlja
javni razpis
za oddajo površin za namestitev
nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi
objekti v nadstrešnicah avtobusnih
postajališč na območju Občine Ravne
na Koroškem
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa
2.1. Predmet javnega razpisa je oddaja
16 površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah
avtobusnih postajališč na območju Občine
Ravne na Koroškem. Posamezen ponudnik
lahko kandidira za najem najmanj 1 in največ
16 površin za izgradnjo nadstrešnic.
2.2. Nadstrešnice se postavijo po projektu, ki ga predložijo ponudniki. Projekt
mora upoštevati izhodišča glede tehničnih
lastnosti, ki jih poda naročnik v razpisni dokumentaciji, pri čemer se dovoljuje do 5%
odstopanje od razpisanih dimenzij. Reklamni objekt, s katerim se izvaja oglaševanje,
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je reklamna svetlobna vitrina, nameščena
v nadstrešnici. Dimenzije reklamne vitrine
so podane v vsebini izhodišč, ki jih poda
naročnik. Avtobusna nadstrešnica mora biti
izdelana in postavljena v skladu z Pravilnikom o tehničnih normativih in minimalnih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna
postajališča na glavnih in regionalnih cestah
(Uradni list RS, št. 37/03). Priloga razpisni
dokumentaciji je seznam avtobusnih postajališč ter izhodišča glede oblike in tehničnih
lastnostih nadstrešnice. V primeru, da se
projekti izbranih izvajalcev med seboj razlikujejo v lastnostih, ki bi lahko vplivale na poenoten izgled avtobusnih nadstrešnic, ima
naročnik pravico od izvajalcev zahtevati, da
projekte poenotijo. O izbiri najustreznejše
variante izvedbe odloča komisija, ki vodi
postopek izbora javnega razpisa.
2.3. Izbrani izvajalci v svojem imenu in
za svoj račun izdelajo in namestijo nadstrešnice z reklamnimi svetlobnimi vitrinami na
avtobusnih postajališčih, prosto uporabljajo
reklamne objekte za oglaševanje, skrbijo za
vzdrževanje in izvajajo druge aktivnosti določene s pogodbo.
2.4. Pogodba o postavitvi nadstrešnic in
izvajanju oglaševanja se sklene za obdobje
od 6 do 12 let, odvisno od št. površin, ki jih
ponudnik najame. Tabela trajanja pogodbenega razmerja je priloga razpisu. Pričetek
veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno
prekinitev pogodbenega razmerja se določijo s pogodbo.
3. Rok za dokončanje projekta: izbrani
ponudnik(i) mora(jo) projekt zaključiti v roku
enega leta od podpisa pogodbe.
4. Pogoji sodelovanja na razpisu: ponudbo lahko da pravna ali fizična oseba,
samostojni podjetnik ali njihov konzorcij, ki
je registriran(a) za opravljanje dejavnosti
oglaševanja ter zanjo izpolnjuje razpisane
pogoje. Interesenti morajo razpisni dokumentaciji priložiti dokazila o finančni usposobljenosti (kolikor podatki niso razpoložljivi
v uradnih evidenca AJPES), in sicer letno
poročilo poslovanja ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah v skladu s predpisi.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: o izbiri izvajalcev odloči s sklepom župan na
predlog strokovne komisije, ki vodi postopek
javnega razpisa. Pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane le pravilno opremljene in
popolne ponudbe, ki bodo vsebovale vse
obvezne priloge, navedene v razpisni dokumentaciji. Z izbranimi izvajalci se bodo sklenile pogodbe o oddaji površin za namestitev
avtobusnih nadstrešnic.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja po razpisanih merilih.
6. Razpisni rok: razpis je odprt z dnem
objave v Uradnem listu RS. Rok za prijavo
je 45 dni od dneva objave.
7. Popolna ponudba vsebuje:
– podatke o ponudniku (Obr. 1),
– projekt izvedbe nadstrešnic (PZI dokumentacija) z navedbo izbrane lokacije avtobusnega postajališča,
– dokazila o finančni usposobljenosti (letno poročilo poslovanja za leti 2007 in 2008
ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih ter drugih dajatvah),
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(Obr. 2),
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– na vsaki strani podpisan vzorec pogodbe, ki je v prilogi razpisni dokumentaciji,
– menica za resnost ponudbe,
– izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti (Obr.3).
8. Oddaja in dostava ponudb
Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki
oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj«
ter označbo »Javni razpis za oddajo površin
za namestitev nadstrešnic«.
Ponudbe morajo biti oddane na pošti
s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
predložena do 16. 11. 2009, najkasneje do
10. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov ponudnika.
Nepopolno opremljenih ponudb in ponudb, ki ne bodo prispele pravočasno, ne
bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla.
9. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 16. 11.
2009 ob 12. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem redu, po katerem so bile
predložene.
Z izbranim(i) ponudnikom(ki) bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo
o oddaji javnih površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč
v Občini Ravne na Koroškem.
10. Sklenitev pogodbe: pogodba bo sklenjena s ponudniki, ki bodo izpolnjevali in
sprejemali razpisne pogoje. Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe dostaviti bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo del in sicer v vrednosti 3.000 EUR (vzorec bančne garancije za
dobro in pravočasno izvedbo del: Obr.3).
Kolikor izbrani ponudnik v predpisanem roku
ne predloži bančne garancije se smatra, da
je od pogodbe odstopil. V tem primeru si
Občina Ravne na Koroškem pridržuje pravico, da lahko k podpisu pogodbe pozove
drugega najugodnejšega ponudnika ali pa
ne izbere nobenega ponudnika.
10. Kriteriji za ocenitev ponudb
Pogodba bo sklenjena s ponudniki, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
Ponudnik v priloženih obrazcih ponudi
število nadstrešnic in navede lokacijo nadstrešnic. Prednost pri izbiri imajo ponudniki,
ki ponudijo večje število nadstrešnic. Kolikor
bo število prijavljenih lokacij večje od števila
razpisanih, imajo prednost vloge, ki ponujajo večje število nadstrešnic. Kolikor po tem
kriteriju ni mogoče izbrati ponudnikov, se
ponudbe presojajo glede na vrstni red prispetja vlog.
V skladu z 11. členom Odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 9/01, 38/05 in 46/08) se
v primeru vlaganj zasebnega kapitala v javne površine investitorja lahko oprosti plačila
komunalne takse nastale na taksnih predmetih, ki so predmet investiranja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Obdobje oprostitve plačila komunalne
takse se določi na podlagi ponujenega števila nadstrešnic in traja minimalno 1 leto in
maksimalno 6 let (priloga tabela).
11. Kontakta oseba naročnika: Andreja
Zmagaj, univ. dipl. ekon., višji svetovalec
II – projektni vodja, tel. 02/82-16-034, faks
02/82-16-001, e-mail: andreja.zmagaj@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 354-59/2009-3

Ob-6506/09

Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih služb
»zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov« in »urejanja javnih poti,
površin za pešce in zelenih površin« v
Občini Sežana,
se izvaja na podlagi:
– Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP),
– Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 – odl. US: U-I-427/06-9),
– Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 117/07),
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06),
– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe
126/07, ZUP-E, 65/08),
– Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin« v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 116/08),
– skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja gospodarskih javnih
služb, ki so predmet javnega razpisa.
Povabilo k oddaji prijave za pridobitev
koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti,
površin za pešce in zelenih površin.
1. Povabilo k oddaji prijave: na podlagi
javnega razpisa za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in urejanja javnih poti, površin za
pešce in zelenih površin v Občini Sežana,
v skladu z Odlokom o koncesiji za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin« (Uradni list RS, št. 116/08).
Naročnik/koncedent: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
tel. 05/731-01-00, faks 05/731-01-23,
davčna številka: SI66378443, matična
številka: 5884047000, podračun pri BS:
01311-0100005909 vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega
povabila in navodil podajo enotno prijavo za
podelitev koncesije za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb:
a) zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in
b) odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v Občini Sežana (v nadaljevanju: koncesija
oziroma predmet koncesije).
Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo
(prijavo) za celotno koncesijo (za obe razpi-

sani javni službi). V primeru skupne prijave
sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
2. Prijavitelj/koncesionar
Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali
fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
koncesije.
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati,
da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06;
spremembe Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju ZJN-2), ki so navedene v razpisni
dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj
priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj
tudi več oseb – skupna prijava, ki morajo
prijavi priložiti pravni akt, iz katerega izhajajo
medsebojna razmerja med več osebami in
njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za
koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urejanja javnih poti,
površin za pešce in zelenih površin.
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane koncesije prijavo enega
prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno
odločbo izdano v skladu s četrtim odstavkom
29. člena Odloka o koncesiji za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov« in »urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin« v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
116/08) in 207. členom Zakona o splošnem
upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/06,
spremembe 126/07, 65/08).
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel
izključno pravico opravljanja gospodarskih
javnih služb, ki sta predmet tega razpisa, na
celotnem območju Občine Sežana. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas
8 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi
koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske
pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov
določenih z zakonom.
Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je dostopna ponudnikom na
naslovu Občine Sežana, Partizanska cesta
4, 6210 Sežana, ter na njenem spletnem
naslovu.
Prijave morajo biti pripravljene v skladu
z določili razpisne dokumentacije.
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje razpisanih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Sežana se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na
portalu www.enaročanje.si ter na spletnih
straneh Občine Sežana.
Občina Sežana
Ob-6561/09
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
66/07 – UPB)
javni razpis
za podelitev 3 koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 2 koncesiji na področju zobozdravstva
odraslih,
– 1 koncesija na področju splošne medicine.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesije:
4.1. 0,70 programa zobozdravstva odraslih v Četrtni skupnosti Dravlje.
4.2. 0,65 programa zobozdravstva odraslih v Četrtni skupnosti Golovec.
4.3. 1,00 program splošne medicine v ordinaciji na lokaciji Prijateljeva ulica 2, 1000
Ljubljana (Četrtna skupnost Center).
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se začne opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni
fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim
dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu
s 64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o podelitvi koncesije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;

6.1.6. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi
oblikami oviranosti;
6.1.7. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.1.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo
v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma
v kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi
oblikami oviranosti;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času.
6.2.9. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.10. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja vlagatelj na tem razpisu;
6.2.11. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek,
ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika
pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah št. 4.1. in 4.2. (oznake razpisanih
koncesij so navedene v 4. točki besedila
javnega razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
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7.1.3. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.1.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo LPP (Ljub
ljanskega potniškega prometa): največ 10
točk.
7.2. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.3. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki besedila javnega razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2.2. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.2.3. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
8. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb:
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost
pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano
koncesijo še vedno več kandidatov, bo izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da so vloge za koncesijo št.
4.1., 4.2. in 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko, najkasneje do dne 26. 10. 2009
do 24. ure.
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje
razpisne dokumentacije) ter posredovala
predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj,
ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo
dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo
posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
posamezne koncesije, se lahko javni razpis
za to koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za
koncesijo št. 4.1., 4.2. in 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne 29. 10. 2009,
ob 9. uri v prostorih Oddelka za zdravje in
socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000
Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) in
– v Glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do
17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 478-82/2009/2
Ob-6503/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so štiri parkirna mesta
v Zupančičevi jami v Ljubljani, in sicer:
– parkirno mesto št. 84 v 1. kleti, Štihova
ulica 7, v izmeri 12,50 m2, parc. št. 240.E,
ZKV 3752/204, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 50 v 1. kleti, Štihova
ulica 7, v izmeri 12,50 m2, parc. št. 205.E,
ZKV 3752/205, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 79 v 2. kleti, Štihova
ulica 7, v izmeri 12,50 m2, parc. št. 99.E,
ZKV 3752/99, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 520 v 2. kleti, Štihova ulica 7, v izmeri 12,50 m2, parc. št. 427.E,
ZKV 3798/427, k.o. Bežigrad.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izhodiščna cena: izklicna cena za posamezno parkirno mesto znaša 7.800,00 €.
Najnižji znesek višanja je 100,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v naveden roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 20. 10. 2009 ob 12.
uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo
pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji izročiti na vpogled
dokument s fotografijo, katerega je izdal
državni organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji
morajo
najkasneje
do
19. 10. 2009 do 12. ure plačati varščino v višini 780,00 €. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28
17116-2990008-39909309
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javnega odpiranja
ponudb in ogled nepremičnine
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Jasmino Špeglič, tel.
01/514-71-76.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Lilijani Kodrič, tel. 01/428-53-17, el. naslov:
lilijana.kodric@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-6501/09
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi, Zakona o premoženju države,
pokrajin in občin, Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter sklepa
Občinskega sveta Občine Tolmin o drugi dopolnitvi letnega načrta razpolaganja občinskega finančnega in stvarnega premoženja
Občine Tolmin za leto 2009, z dne 7. 7. 2009
in posamičnega programa prodaje nepremičnin z dne 24. 9. 2009 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine parc. št. 100/9
k.o. Poljubinj
I. Splošni podatki
I.1. Opis
Parc. št. 100/9, k.o. Poljubinj se nahaja na skrajnem severnem obrobju poslovne
cone Poljubinj II, neposredno nad severno
cesto v omenjeni poslovni coni. Območje
poslovne cone je opremljeno z vodovodnim
in kanalizacijskim omrežjem ter omrežjem
javne razsvetljave, za kar bo moral kupec
plačati komunalni prispevek pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Za morebitni priključek na omrežje kabelske televizije, telefonsko in električno omrežje bo moral kupec stroške priključka poravnati neposredno
upravljavcem teh omrežij.
I.2. Funkcija območja
Območje poslovne cone Poljubinj II je
opredeljeno kot stavbno zemljišče za gra-

dnjo objektov proizvodno – servisne dejavnosti tako iz arhitekturno-urbanističnega, kot
iz tehnološkega vidika (dostopi, komunala
in dr.). Na parc. št. 100/9, k.o. Poljubinj ni
možna gradnja zidanih objektov, temveč je
primerna le kot funkcionalna površina za
specifične proizvodne oziroma servisne dejavnosti.
I.3. Vrste dovoljenih posegov v prostor
– gradnja solarnih elektrarn in spremljajočih objektov,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin
kot so zelenice, povozne in pohodne površine, pešpoti, ploščadi,
– gradnja objektov za potrebe komunale,
prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje javnih zelenih površin, ureditev zelenja ob objektih, postavitev mikrourbane opreme, gradnja nujnih komunalno
– energetskih in prometnih infrastrukturnih
objektov in naprav, postavitev klopi, smetnjakov.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
Predmet prodaje je parc. št. 100/9, k.o.
Poljubinj, v izmeri 5.058 m2.
Izklicna cena je določena s cenitvijo sodnega cenilca ustrezne stroke, v znesku
47.600,00 EUR.
III. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, Tolmin, dne 20. 10.
2009 ob 10. uri.
IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin
v Republiki Sloveniji ter ob uri, ki je določena za pričetek javne dražbe, prijavijo svojo
udeležbo na dražbi in predložijo:
1. a) samostojni podjetniki oziroma fizične osebe: originalno osebno izkaznico ter
izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji osebnega podjetnika iz katerega izhaja
firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za
zastopanje oziroma prokuristi,
b) gospodarske družbe: izpisek iz registra, iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital, matična številka in
pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma
prokuristi,
2. pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma
gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa
oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na
podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo
ne izhaja iz vpisa v registru),
3. obvestilo DURS o davčni številki,
4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine in številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne
znesek varščine v primeru, da dražitelj na
dražbi ne bo uspel.
Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe navedene v 40. členu
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
V. Varščina: varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo znaša
10% od izklicne cene parcele, kar znaša
4.760,00 EUR. Dražitelj mora varščino vpla-
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čati na transakcijski račun Občine Tolmin
št. 01328 – 0100014970, pri čemer mora
kot namen vplačila navesti »varščina parc.
št. 100/9«. Dražitelju, ki bo uspel na javni
dražbi, se bo varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa bo varščina najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva javne
dražbe, brez obresti, vrnjena na njihov transakcijski račun.
VI. Kupnina, plačilni pogoji
Nepremičnina bo prodana tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno.
Prodajno pogodbo mora kupec podpisati
najkasneje v roku 15 dni od dneva javne
dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje
v roku 8 dni od dneva, ko mu bo izdan
račun. Plačilo kupnine v 8-dnevnem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih,
bo prodajni postopek razveljavljen, Občina
Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani
znesek varščine.
V kupnino ni vštet davek na promet z nepremičninami po stopnji 20%, ki ga bo Občina Tolmin obračunala kupcu na računu za
kupnino. Kupec nosi tudi stroške cenitve,
stroške overitve podpisa pri notarju in takso za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi. Stroške cenitve kupcu obračuna
prodajalec na računu za kupnino, stroške
overitve kupec poravna neposredno notarju,
takso za vknjižbo pa zemljiški knjigi.
Pred izdajo dovoljenja za gradnjo bo moral kupec poravnati komunalni prispevek.
VII. Drugi pogoji
1. Nakup posamične nepremičnine se
opravi po načelu »videno–kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine niso mogoči.
2. Prodajalec bo izročil kupcu posamezno nepremičnino v last in posest najkasneje v roku 7 dni po plačilu celotne kupnine.
3. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko
s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje posamezne nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe.
VIII. Pravila dražbe
1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo
imenuje župan Občine Tolmin.
2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob
uri določeni za javno dražbo priglasi svojo
udeležbo in osebi, ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila navedena v točki IV.
3. Posamezna ponujena cena se izkliče
trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund
od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za najmanj 1.000,00
EUR višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj
pred njim, oziroma od izklicne cene. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug
dražitelj ne ponudi višje cene. Dražba za
nepremičnino je končana, ko oseba, ki vodi
javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno
ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil
najvišjo ceno.
4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj, se šteje, da
ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni.
5. Posamezni dražitelj mora ugovor
zoper potek postopka podati nemudoma,
dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi.
O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj.
6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga
podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je
na dražbi uspel in morebitni drugi dražitelji,
ki so prisotni ob zaključku dražbe.

7. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnine, ki je predmet prodaje je možno
pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici
padlih borcev 2, Tolmin, pri Davorinu Simčiču, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Ogled nepremičnine je možen na podlagi
predhodnega dogovora.
Občina Tolmin
Ob-6502/09
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 9/09) in načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in stavbnih
zemljišč v lasti Občine Šmarje pri
Jelšah
I. naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet prodaje so:
1. nepremičnine – montažne stanovanjske hiše z zemljiščem:
a) nepremičnina parc. št. 1067/4 njiva
166 m2 in parc. št. 326.S stanovanjska stavba 55 m2, oboje k.o. Grobelce, ki v naravi
predstavlja trenutno zasedeno samostojno
stanovanjsko enoto v okviru montažnega
dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv.
Štefan. Najemna pogodba s sedanjim najemnikom je sklenjena za določen čas do
31. 12. 2009;
b) nepremičnina parc. št. 1067/3 njiva
481 m2 in parc. št. 325.S stanovanjska stavba 77 m2, oboje k.o. Grobelce, ki v naravi
predstavlja zasedeno samostojno montažno stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Grobelce št. 7b, 3264
Sv. Štefan. Najemna pogodba s sedanjim
najemnikom je sklenjena z neprofitno najemnino za nedoločen čas.
2. nepremičnine – stanovanja:
a) enosobno stanovanje št. 16, v V. etaži, v skupni izmeri 48,70 m2 (z balkonom in
kletjo). Stanovanje se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva ul. 11,
3240 Šmarje pri Jelšah, ki stoji na parc. št.
179/18, k.o. Šmarje pri Jelšah, z identifikacijsko številko stavbe 1200-340, podvložek
št. 1036/16. Stanovanje je zasedeno – oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno
najemnino;
b) dvosobno stanovanje št. 2, v II. etaži,
v skupni izmeri 64,05 m2 (z balkonom in kletjo). Stanovanje se nahaja v večstanovanjski
stavbi na naslovu Cankarjeva ul. 7, 3240
Šmarje pri Jelšah, ki stoji na parc. št. 179/4,
177/9, k.o. Šmarje pri Jelšah, z identifikacijsko številko stavbe 1200-338.ES, podvložek
št. 1030/2. Stanovanje je zasedeno – oddano v najem za nedoločen čas z neprofitno
najemnino.
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3. stavbna zemljišča – gradbene parcele
(3a in 3b), ki v naravi predstavljajo komunalno opremljene parcele v obrtno poslovni
coni Šmarje – vzhod. Zemljišče je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega
plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 88/04 in 118/04) opredeljeno kot območje industrije za proizvodne dejavnosti.
Ob posesti poteka notranja servisna cesta,
vodovodno omrežje in kolektor do skupne
čistilne naprave. Komunalno opremo predstavlja kanalizacija in vodovod ter telefonsko
omrežje. Električno napajanje je možno iz
TP v coni.
a) stavbno zemljišče – parcela št. 165/17
(822 m2) in dodatno zemljišče parc. št.
165/14 (388 m2) v skupni izmeri 1210 m2
k.o. Bobovo in
b) stavbno zemljišče – parcela št. 140/13
(921 m2) in dodatno zemljišče parc. št. 165/6
(201 m2) v skupni izmeri 1.122 m2 k.o. Bobovo.
Izklicna cena:
– k 1.a) – za samostojno stanovanjsko
enoto v okviru montažnega dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan (nepremičnine pod točko 1.a) je 25.200,00 €.
– k 1.b) – za montažno stanovanjsko
enoto – enojček na naslovu Grobelce št. 7b,
3264 Sv. Štefan (nepremičnine pod točko
1.b) je 44.000,00 € in je sestavljena iz vrednosti stanovanjske montažne hiše s pripadajočim zemljiščem, ki znaša 38.680,00 €
in iz vlaganj najemnika – investitorja (prenova kopalnice, kotlovnica, zunanja ureditev
…), ki znaša 5.320,00 €. Na zemljišču ob
stanovanjski hiši je postavljena tudi čelna
nadstrešnica, ki jo je dosedanji najemnik
postavil brez soglasja občine. Najugodnejši dražitelj si je dolžan pridobiti ustrezno
cestno soglasje, v nasprotnem primeru pa
nadstrešnico odstraniti. Vrednost nadstrešnice ni zajeta v izklicni ceni.
– k 2.a – za enosobno stanovanje št.
16, na naslovu Cankarjeva ulica 11, 3240
Šmarje pri Jelšah (nepremičnina pod točko
2.a) je 33.000,00 €.
– k 2.b – za dvosobno stanovanje št. 2
na naslovu Cankarjeva ulica 7, 3240 Šmarje
pri Jelšah (nepremičnina pod točko 2.b) je
47.700,00 €.
– k 3.a – za komunalno opremljene
parcele v obrtno poslovni coni Šmarje –
vzhod (stavbno zemljišče pod točko 3.a) je
26.998,00 €, ki ne vključuje 20% DDV.
– k 3.b – za komunalno opremljene
parcele v obrtno poslovni coni Šmarje –
vzhod (stavbno zemljišče pod točko 3.b) je
26.160,50 €, ki ne vključuje 20% DDV.
– k 3.a, 3.b – v izklicni ceni (za stavbna
zemljišča pod točko 3.a, 3.b) je zajeta vrednost stavbne parcele brez komunalnega
prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred
izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov.
Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Vse nepremičnine so bremen proste,
prodajajo se po sistemu videno kupljeno.
Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško
knjigo, za parcele pod točko 3.a in 3.b je podan predlog za vknjižbo v zemljiško knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
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v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj – vse nepremičnine razen pod točko 1.b – je dolžan
plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah
št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Najugodnejši dražitelj nepremičnine pod
točko 1.b je dolžan plačati kupnino zmanjšano za 5.320,00 €, v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe, na podračun Občine
Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720
odprt pri Upravi za javna plačila RS, znesek 2.000,00 € Atriju stanovanjski zadrugi
z.o.o., Ljubljanska c. 20, Celje, na transakcijski račun št. 24300-9001823173, sklicna
št. 62349 in znesek 3.320,00 € pa dosedanjemu najemniku.
– Za nepremičnine pod 1.a, 1.b, 2.a in
2.b bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, notarsko overitev in strošek vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime.
– Za stavbna zemljišča pod točko 3.a,
3.b, bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
– Kupec se zavezuje, da ne bo odtujil
kupljene nepremičnine pod točko 2.a in 2.b,
za obdobje najmanj pet let od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec si
v nasprotnem primeru pridržuje predkupno
pravico nakupa stanovanja v višini prodajne
vrednosti po tej dražbi, brez valorizacije in
brez obresti. Predkupna pravica se vpiše
v zemljiško knjigo.
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 27. 10. 2009 v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, z začetkom:
– ob 10. uri – za nepremičnine pod točko
1.a, 1.b, 2.a in 2.b,
– ob 11. uri – za stavbno zemljišče pod
točko 3.a in 3.b.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1
uro pred pričetkom posamezne dražbe izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba mag. Zinka Berk.
IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
X. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila
so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 211/2009
Ob-6517/09
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 26. in
27. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 54., 55. in 56. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
6. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov v najem (Uradne objave PN, št.
30/96, Uradne objave Snežnika 5/99, 5/03),
Posamičnih programov ravnanja s stvarnim
premoženjem in sklepov Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica št. 3528-22/2009 in
3528-19/2009 z dne 23. 7. 2009 razpisuje
javno dražbo
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
014, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmeta javne dražbe in vrsta pravnega posla:
a) Poslovni prostor-lokal (bife) namenjen
izvajanju dejavnosti pod šifro 56.3-dejavnost strežbe pijač, navedene v Prilogi 1,
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list 69/07 in 17/08), v skupni izmeri
65,40 m2, pritličje desno s pripadajočo teraso v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska
Bistrica. Predmetni poslovni prostor se odda
v najem z najemno pogodbo za določen čas
do prenove, popravila ali rušitve predmetne
stavbe oziroma za obdobje največ 3 let.
Poslovni prostor s teraso se odda pod pogojem, da v primeru prenove, popravila ali

rušitve stavbe pogodba takoj sporazumno
preneha, uporabnik pa poslovne prostore
nemudoma izprazni in jih izroči lastniku brez
kakršnihkoli zahtevkov do lastnika. Pri tem
Občina Ilirska Bistrica najemniku ni dolžna
priskrbeti nadomestnega poslovnega prostora.
Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga
bremena, ki jih plačuje neposredno upravniku objekta v višini 6,25% vseh stroškov, ki
odpadejo na predmetno stavbo.
Poslovni prostor se odda v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan sam
usposobiti poslovne prostore za opravljanje
dejavnosti. Najemnik lahko opravi le tista
dela za katera si predhodno pridobi pisno
soglasje najemodajalca in ni upravičen do
povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj in
z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge
stvarne pravice na nepremičnini. Najemnik
odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni
za izvajanje dejavnosti strežbe pijač in hrane v prostorih.
b) Poslovni prostor namenjen izvajanju
dejavnosti športnih društev v telovadnici OŠ
Antona Žnidaršiča-pritličje desno, v izmeri
37,54 m2 (prostor ob fitnes klubu), se odda
z najemno pogodbo v najem za določen
čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in
druga bremena.
Poslovni prostor se odda v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan sam
usposobiti poslovni prostor za opravljanje
dejavnosti. Opravi lahko le tista dela za
katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice
na nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih
dokumentov, ki so potrebni za izvajanje svoje dejavnosti v prostoru.
II. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek višanja
Izklicna mesečna najemnina poslovnega
prostora pod I. a) znaša 149,63 €. Dražitelji
lahko dvigujejo izklicno ceno za 10 €.
Izklicna mesečna najemnina poslovnega
prostora pod I. b) znaša 45,73 €. Dražitelji
lahko dvigujejo izklicno ceno za 5 €.
Najemnina se usklajuje enkrat letno
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin
v RS v preteklem letu.
2. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15
dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
3. Način in rok plačila: najemodajalec
bo za poslovne prostore izstavljal mesečne
račune za najemnino, ki jih mora najemnik
plačati v 8 dneh od izdaje računa. Najemnina se začne obračunavati z dnem podpisa
najemne pogodbe. Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obratovalne stroške in
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške in dajatve.
4. Višina varščine: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti varščino v višini 1 mesečne najemnine na transakcijski račun Občine
Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 pri
Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za poslovni prostor pod I. a) sklic na številko
3528-19/2009; za poslovni prostor pod I. b)
sklic na številko 3528-22/2009. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez
obresti. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino.
Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi se varščina ne vrne.
5. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel.
05/71-41-361.
6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na dražbi, lahko za najem poslovnega
prostora pod I. a) sodelujejo pravne in fizične osebe, z območja RS oziroma z območja države članice EU, ki so registrirane
za opravljanje dejavnosti pod šifro 56.3 dejavnost strežbe pijač navedene v Prilogi 1
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Na dražbi, lahko za najem poslovnega
prostora pod I. b) sodelujejo športna društva, oziroma organizacije, ki v okviru svoje
dejavnosti opravljajo pretežni del nalog, ki
se nanašajo na eno ali več aktivnosti s področja športa in ki imajo sedež na območju
Občine Ilirska Bistrica.
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– kratka predstavitev dejavnosti s terminskim načrtom za usposobitev poslovnega
prostora pod I.a) v lokal (bife) in poslovnega prostora pod I. b) neizdelanega prostora
v telovadnici OŠ Antona Žnidaršiča v prostore za delovanje športnega društva oziroma
organizacije s področja športa,
– za poslovni prostor pod I. a) dokazilo,
da je dražitelj v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08) registriran za dejavnost
navedeno v prilogi 1 cit. Uredbe pod šifro
56.3-dejavnost strežbe pijač,
– za poslovni prostor pod I. b) dokument
društva oziroma organizacije, iz katerega
mora biti razvidno, da društvo oziroma organizacija opravlja eno ali več aktivnosti,
s področja športa,
– za poslovni prostor pod I. b) odločbo
Upravne enote Ilirska Bistrica o registraciji
društva oziroma organizacije,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(DURS) (pravne osebe in državljani ostalih
članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane in pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti,
pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR, (pravne osebe in državljani ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi
članici enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
in fizične osebe, kolikor takega potrdila ne

morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imel blokade TRR),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki mora biti notarsko overjeno,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma
potrdila, razen osebnega dokumenta morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
javne dražbe, bodo po sklepu komisije,
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Poslovna prostora se bosta dražila po vrstnem redu kot sta našteta pod I. te objave.
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti,
ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino,
ki ne more biti nižja od izklicne najemnine.
Javna dražba za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden
od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove k podpisu
najemne pogodbe. Župan ali pooblaščena
oseba s soglasjem župana lahko postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu
postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo 21. 10. 2009
ob 10. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 77/09
Ob-6551/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor št. A1, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri
32,67 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 28. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/1, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.

Št.

77 / 2. 10. 2009 /

Stran

2485

Izklicna cena: 37.600,00 €.
2.2. poslovni prostor št. A2, ulični na Koroški cesti 53, v izmeri 26,05 m2, številka
stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 29. E, parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka 1375/2, k.o.
Koroška vrata. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine izveden. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 40.200,00 €.
2.3. poslovni prostor št. A3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 53, v izmeri
41,50 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 30. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/3, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 47.700,00 €.
2.4. poslovni prostor št. E1, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
84,88 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 129. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/31, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 93.400,00 €.
2.5. poslovni prostor št. E2, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
48,90 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 130. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/32, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 56.200,00 €.
2.6. poslovni prostor št. E3, ulični v IV.
gradbeni fazi na Koroški cesti 57, v izmeri
47,65 m2, številka stavbe: 2171, identifikacijska številka poslovnega prostora: 131. E,
parcelna številka 1979/1, št. ZK podvložka
1375/33, k.o. Koroška vrata. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 54.800,00 €.
2.7. stavba na Ključavničarski ulici BŠ in sicer: stavba (stavbišče, v izmeri
125,00 m2), številka stavbe 2121, dvorišče
v izmeri 17,00 m2, oboje parcelna št. 1949/1,
št. ZK vložka 431, k.o. Maribor-Grad. Stavba
ni zasedena.
Izklicna cena: 120.950,00 €.
2.8. stavba na Sokolski ulici 19, (stavbišče, v izmeri 266 m2), številka stavbe 573,
parcelna številka 1075, št. ZK vložka 2135,
k.o. Studenci. Stavba je zasedena z najemnikom. Dostop do predmetne stavbe je
preko parcele št. 1949/2 (služnost dostopa
ni urejena).
Izklicna cena: 106.800,00 €.
2.9. poslovni prostor – lokal št. 2 in 2a
v kleti objekta na Sokolski ulici 44, v izmeri
28,90 m2, številka stavbe: 601, identifikacijska številka 27. E, parcelna številka 849/1,
št. ZK podvložka 190/2, k.o. Studenci. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 19.400,00 €.
2.10. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7, prostor v izmeri
78,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna
številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp.
Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 56.700,00 €.
2.11. poslovni prostor v pritličju objekta
Ulica Staneta Severja 7a, prostor v izmeri
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64,93 m2, številka stavbe: 1366, parcelna
številka 1621/1, št. ZK vložka 1317, k.o. Sp.
Radvanje. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 46.600,00 €.
2.12. poslovni prostor v pritličju objekta
Focheva ulica 41, prostor v izmeri 31,84 m2,
številka stavbe: 2443, parcelna številka
1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor. Za
predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 22.800,00 €.
2.13. poslovni prostor v pritličju objekta
Focheva ulica 41, prostor v izmeri 49,39 m2,
številka stavbe 2443, parcelna številka
1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor. Za
predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 35.600,00 €.
2.14. poslovni prostor v pritličju objekta
Focheva ulica 41, prostor v izmeri 97,82 m2,
številka stavbe 2443, parcelna številka
1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor. Za
predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je
zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 89.000,00 €.
2.15. poslovni prostor v pritličju objekta Focheva ulica 41, prostor v izmeri
296,18 m2, številka stavbe 2443, parcelna
številka 1633, št. ZK vložka 1376, k.o. Tabor.
Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 209.800,00 €.
2.16. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 26, prostor v izmeri
119,75 m2, številka stavbe 3005, parcelne
številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2,
št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 82.600,00 €.
2.17. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 26, prostor v izmeri
74,35 m2, številka stavbe 3005, parcelne
številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2,
št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom.
Izklicna cena: 59.200.00 €.
2.18. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 26, prostor v izmeri
132,90 m2, številka stavbe 3005, parcelne
številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2,
št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 108.300,00 €.
2.19. poslovni prostor v pritličju objekta na Metelkovi ulici 28, prostor v izmeri
277,50 m2, številka stavbe 3005, parcelne
številke 2483/1, 2483/2, 2484/1 in 2484/2,
št. ZK vložka 1348, k.o. Tabor. Za predmetni objekt je vknjižba etažne lastnine v postopku izvedbe. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikom.
Izklicna cena: 183.600,00 €.
2.20. poslovna prostora v pritličju objekta
na Ulici Pariške komune 15, poslovni prostor
številka 3. E, v izmeri 51,56 m2 št. ZK podvložka 2690/3 in poslovni prostor številka
4. E, v izmeri 28,64 m2, št. ZK podvložka
2690/4, številka stavbe 1419, parcelna številka 1179, vse k.o. Tabor. Za predmetni
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objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovna prostora je zaseden z najemnikom.
Izklicna cena: 42.800,00 €.
2.21. poslovni prostor št. 7, v pritličju
in I. nadstropju, 2. in 3. etaža na Vetrinjski
ulici 17, v skupni izmeri 100,48 m2, številka
stavbe 1632, parcelna številka 1691, št. ZK
podvložka 1832/7, k. o. Maribor.Grad. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 44.000,00 €.
2.22. garaža na Dvorakovi ulici 3, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 34.
E, parcelna št. 262, št. stavbe 390, št. ZK
podložka 2414/31, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 7.000,00 €.
2.23. garaža na Dvorakovi ulici 3, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 35.
E, parcelna št. 261, št. stavbe 390, št. ZK
podložka 2414/32, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža ni zasedena.
Izklicna cena: 7.000,00 €.
2.24. garaža na Dvorakovi ulici 3, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 36.
E, parcelna št. 261, št. stavbe 390, št. ZK
podložka 2414/33, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 7.000,00 €.
2.25. garaža na Verstovškovi ulici 4, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 43.
E, parcelna št. 261. št. stavbe 390, št. ZK
podložka 2414/39, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 7.000,00 €.
2.26. garaža na Verstovškovi ulici 4, v izmeri 14,58 m2, identifikacijska številka 44.
E, parcelna št. 261, št. stavbe 390, št. ZK
podložka 2414/40, k.o. Tabor. Za predmetni
objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 7.000,00 €.
2.27. garaža na Prvomajski ulici 31, v izmeri 16,00 m2, parcelna št. 348/27, št. stavbe 1063, št. ZK vložka 1622, k.o. Tezno. Za
predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Garaža je zasedena z najemnikom.
Izklicna cena: 5.400,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
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.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba
– soba generala Rudolfa Maistra 215/II),

Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 21. 10.
2009 ob 10. uri.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 19. 10. 2009
plačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene in sicer:
– za nepremičnine pod zap. št. od 2.1.
do vključno 2.6. na transakcijski račun
Mestne četrti Koroška vrata Maribor – št.
01270-6450823734-UJP Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št. __«.
– za nepremičnine pod zap. št. od 2.7. do
vključno 2.27. na transakcijski račun Mestne
občine Maribor – št. 01270-0100008403UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo
»plačilo varščine za nepremičnino pod
št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina, je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10
dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz
registra društev pri upravni enoti (društva) in
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. V kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
– Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša
od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri nepremičninah pod zaporedno št.
2.8., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.17.,
2.19. in 2.20. v izklicni ceni ni zajeta cena
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opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih in je last najemnika oziroma prejšnjega
najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje postopka prodaje Mestne občine
Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/22-01-411. Ogled nepremičnin bo mogoč
na naslednji način:
Datum
12. 10. 2009

13. 10. 2009

14. 10. 2009

Lokacija

Ura

Sokolska ulica 19

9.30–10.00

Sokolska ulica 44

10.00–11.00

Ulica Staneta Severja 7

11.30–12.00

Ulica Staneta Severja 7a

12.00–12.30

Prvomajska ulica 31

13.00–13.30

Koroška cesta 53
Koroška cesta 57

9.00–10.00

Vetrinjska ulica 17

10.30–11.00

Ključavničarska ulica BŠ

11.10–11.40

Focheva ulica 41

9.00–10.00

Metelkova ulica 26
Metelkova ulica 28

10.00–11.00

Ulica Pariške komune 15

11.30–12.00

Dvorakova ulica 3
Verstovškova ulica 4
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

12.30–13.00
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Razpisi delovnih mest
Št. 100-163/2009/22
Ob-6515/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in
65/08, v nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Lenart.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem/druga stopnja;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za do-

stop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu
podsekretar na sedežu organa v Lenartu,
Trg osvoboditve 7. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj je izbrani
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali
Renata Pečaver, št. 478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-6520/09
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 65/09)
Svet OŠ Antona Globočnika, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z določili Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZO-

FVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo in ZOFVI – G Uradni
list RS, št. 36/08 oziroma 9. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – H. Uradni list RS, 58/09)
in popravkom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 65/09). Kandidati/-ke za razpisano
delovno mesto morajo imeti izkazane pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za
5-letni mandat. Predvideni začetek dela je
1. 6. 2010. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila
o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, kratek življenjepis, dosedanja delovne
izkušnje, program vodenja zavoda) pošljite v 10 dneh na naslov: Svet OŠ Antona
Globočnika, Cesta na Kremenco 2, 6230
Postojna s pripisom Ne odpiraj – Razpis
za ravnatelja/ravnateljico. Kandidati/-ke
bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet OŠ Antona Globočnika
Ob-6571/09
Svet Ljudske univerze Kočevje razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice
na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08) in Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96,
110/06).
Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba, pridobljena po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje,
– pedagoško – andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela
bo 15. decembra 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih razpisanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda za obdobje od 2010
do 2015 in kratek življenjepis) pošljite v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Ljudske univerze Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje z oznako “Prijava za
razpis za direktorja”.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Ljudske univerze Kočevje
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Ob-6600/09
Svet Doma starejših občanov Tezno, Panonska ul. 42, Maribor, na podlagi sklepa
Sveta zavoda z dne 23. 10. 2009 razpisuje
delovno mesto
direktorja Doma starejših občanov Tezno (m/ž).
Za direktorja Doma starejših občanov Tezno je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje po 56., 57. in 69. členu
ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07
– popr., 41/07 popr.):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije, teološke
smeri z ustrezno specializacijo ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj
pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva in
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje 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.
Poleg zgoraj zahtevanih pogojev morajo
kandidati
– priložiti življenjepis s poudarkom na
opisu strokovne kariere,
– predložiti vizijo razvoja Doma za mandatno obdobje,
– predložiti potrdilo o opravljenem izpitu
iz Zakona o upravnem postopku.
Svet si pridržuje pravico, da kandidate
povabi na razgovor.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev (fotokopijo diplome, delovne knjižice, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, potrdilo
o opravljenem preizkusu znanja iz ZUP, morebitno dokazilo o opravljenem programu za
vodenje socialno varstvenega zavoda) naj
kandidati skupaj z vizijo razvoja Doma in
življenjepisom pošljejo na naslov: Dom starejših občanov Tezno, Panonska 41, 2000
Maribor – z oznako na ovojnici »Razpis za
direktorja/ico« v roku 8 dni od dneva objave
tega razpisa. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku po končanem izbirnem postopku.
Svet Doma starejših občanov Tezno
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Druge objave
Št. 478-9/2009/12
Ob-6557/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ulica 5, Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje državnega premoženja – pristojna komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje
Stanovanje:
Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5 v II.
nadstropju, v izmeri 55,80 m2, v stanovanjski stavbi v Podgradu, Podgrad 103, letnik
1950, zemljiškoknjižno stanje neurejeno,
etažna lastnina ni vzpostavljena.
a) izhodiščna cena: 22.700,00 €;
b) ogled stanovanja je možen 9. 10. 2009
med 12. in 13. uro.
4. Ogled nepremičnine
Interesenti za nakup stanovanja si lahko
le-tega ogledajo v zgoraj določenem terminu.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine smo dosegljivi od do na
tel. 01/369-77-72 med 13. in 15. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu videno kupljeno.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec
(najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe, v 15 dneh po odpiranju ponudb
pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank,
plača kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, št. 01100-6300109972,
sklic 18 26115-7200013-78732009. Položena kavcija se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena
sestavina prodaje pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je
krivda na njegovi strani oziroma odstopi od
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev
in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.

Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene znaša
500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%
od izhodiščne cene stanovanja, v višini 2.270,00 €, na transakcijski račun Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 01100-6300109972, sklic 18
26115-7200013-78732009.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov ter
telefonsko številko, navedbo nepremičnine
za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna
številka, nadstropje ter št. stanovanja) in
ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
a) potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
b) dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe, oziroma izpis iz
ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p.,
ipd.),
c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
d) potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
e) pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik,
f) pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – Podgrad«,
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana, do 19. 10. 2009 do 10. ure. Na
sprednji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in navedene pogoje.

Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija.
8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka
prodaje državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
9. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno
zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju držav, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju držav, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javnega zbiranja ponudb nadzoruje
pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb, dne
19. 10. 2009 ob 11. uri lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki
je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v sejni sobi, v medetaži, na naslovu Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-6508/09
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje je nepremičnina:
Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 16
stanovanjska enota – stanovanje št. 4
v skupni izmeri 64,50 m2 (stanovanjski prostori 52,50 m2, odprt balkon 7,00 m2, klet
– shramba 5,00 m2), z identifikacijsko številko dela stavbe 1737-85-6. Stanovanje leži
v prvem nadstropju večetažnega poslovnostanovanjskega objekta, ki je zgrajen leta
1960.
Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi na ime Telekom Slovenije, d.d. kot etažna
lastnina pri podvložku št. 2435/6 in stoji na
parc. št. 2173 k.o Tabor.
Izhodiščna prodajna cena je 149.600,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb.
Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št.
106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 19. 10.
2009. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
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15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do
vključno 19. 10. 2009.
Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(natančen naziv in naslov, davčna številka,
EMŠO);
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo;
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku, ki ne more biti nižja
od navedene izhodiščne – prodajne cene;
– navesti popolne podatke o številki TR
računa (naziv banke in št. računa);
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra
pri AJPES.
Drugi pogoji
Predmetna nepremičnina se prodaja po
načelu “videno – kupljeno”.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti,
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 30. 11. 2009.
Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru.
Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu
znesek v višini 1.000,00 EUR + DDV kot
odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
navedeno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave,
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan v času od
9. do 12. ure.
Za ogled nepremičnine se lahko dogovorite na tel. 01/234-15-92, Jana.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-6509/09
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07, ZN-UPB3
in 45/08) določa in objavlja datum nastopa
poslovanja notarja:
5. 10. 2009 prične s poslovanjem notarka Martina Kanalec v Medvodah, Cesta
ob Sori 11.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 100/2009
Ob-6507/09
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 ze-

mljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV,
št. 12/09), 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. Zemljišče 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.
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 356.737,35 €. V ceni ni zajet 20%
DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba.
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. št. 04515-0000651184 odprt
pri NKBM d.d., najkasneje do 19. 10. 2009,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti
ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ali enako ceno od
izhodiščne,
– posebno izjavo ponudnika, da ponudba
velja do 30. 11. 2009.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudniki
morajo oddati ali poslati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 20. 10. 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
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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 izdanem 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 ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem
sklepu 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 prodaje 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. 02/22-01-422 ali 02/22-01-423 ali
info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o.
Št. 478-128/2009
Ob-6513/09
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in 94/07) ter Posamičnega programa ravnanja, št. 478-36/2009-2513-XVII. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/ 747-13-34 in
747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Zemljišče, parc. štev. 1309/1, travnik v izmeri 4450 m2, k.o. Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno 133.500,00 EUR.
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Zemljišče leži v območju, ki je urejeno
z Odlokom o ZN Hruševec S12-R (Uradni
list RS, št. 13/05) in je namenjeno gradnji
večstanovanjskih stavb.
V izhodiščno vrednost nepremičnine ni
vključen 20% DDV in komunalni prispevek.
Zemljišče je v neposredni bližini primarnih komunalnih vodov v lasti prodajalca (kanalizacija, vodovod, cesta).
III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča.
IV. Pogoji prodaje:
1. Predmetno zemljišče se prodaja kot
zaokrožena celota.
2. Nakup po načelu videno – kupljeno.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun
št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna
v kupnino.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
5. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID štev. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja.
8. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla.
10. Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do skleni-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V. Drugi pogoji: prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno
služnostno pravico za potrebe gradnje in
vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
V primeru, da bo komunalno infrastrukturo gradil kupec, bo z njim sklenjena pogodba o opremljanju. Po pogodbi bo kupec
zavezan zgrajeno opremo neodplačno prenesti v last prodajalca.
VI. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem
roku ne sklene pogodbe, varščina zapade
v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV)
in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine SC Hruševec – Ne odpiraj«. Na ovojnici
mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 19. 10. 2009 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10. 2009 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 478-100/2009
Ob-6514/09
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
s 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in spremembe), Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina s parc.
št. 1401/5, parkirišče v izmeri 1540 m2, vpisano pri vl. št. 961 k.o. Jesenice.
Predmetna nepremičnina predstavlja
makadamsko utrjeno zemljišče, ki leži neposredno ob parkirišču za tovorna vozila na
Plavškem travniku I.
Nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice ni komunalno opremljena, vendar
v neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, vročevod
in plinovod). Dostop z javne ceste je na
predmetno nepremičnino urejen po kategorizirani javni cesti, ki vodi na parkirišče za
tovorna vozila na Plavškem travniku I. Za
komunalno opremljenost predmetne nepremičnine bo kupec poskrbel sam – na lastne
stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o.
Jesenice v območju J2/P1 – p, območje za
proizvodnjo. Podrobnejša namenska raba:
p – proizvodni objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna
pogodba v pisni obliki.
IV. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za nepremičnino: s parc.
št. 1401/5 k.o. Jesenice znaša 75.460,00
EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen davek na
dodano vrednost (DDV) – 20%, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma kupec.
V. Način in rok plačila kupnine: izbrani
ponudnik 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 izbranemu ponudniku
všteje v kupnino.
VI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je torek, 20. 10. 2009, do 14. ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne
21. 10. 2009 ob 12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb,
so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom roka za vložitev ponudbe, položiti
varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne
cene za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki
Slovenije št. 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47810009, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, Plavški
travnik I«. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v ceno, neizbranim
ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti,
v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
ponudnik predložiti ponudbo
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko
sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele
pripravljeno Razpisno dokumentacijo – ne-
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premičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice,
Plavški travnik I. Ponudniki naj predložijo
svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin –
nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, Plavški travnik I«, in sicer v sprejemno
pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po
pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen
naslov, ter e-mail pošiljatelja.
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za
izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični
podatki o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice,
Sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje.
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden
čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti
ponudba veljavna najmanj do vključno dne
sklenitve prodajne pogodbe.
Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico,
da kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede
dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili
pravočasne in popolne ponudbe).
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
v roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna
ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za
predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo
javno zbiranje ponudb neuspešno.
Postopek javnega odpiranja ponudb in
izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje
župan Občine Jesenice. Pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
IX. Dodatne informacije o nepremičninah
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 poziva do 19. 10. 2009.
Razpisna dokumentacija – nepremičnina s parc. št. 1401/5 k.o. Jesenice, Plavški
travnik I, je ponudnikom na voljo v Sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer od
dneva objave tega poziva do dneva oddaje
ponudb.
Občina Jesenice
Ob-6518/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka 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 in 94/07) in Letnega program prodaje
občinskega stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče s parc. št. 1195/30, pašnik 5. razreda
v izmeri 1038 m2.
Zemljišče se nahaja v Vilharjevem naselju v Pivki. Gre za nepozidano stavbno

zemljišče, na katerem je po UZ predvidena
pretežno stanovanjska namenska raba. Parcela se nahaja v območju Vilharjeve ulice,
ki je pozidana z novimi individualnimi in vrstnimi hišami. Območje je komunalno opremljeno z vodovodnim omrežjem, meteorno
kanalizacijo, omrežjem javne razsvetljave
s kandelabri, asfaltirano cesto ter urejenim
pločnikom. Do parcele je izvedena cevna
kanalizacija za elektro, telefonski in CATV
priključek.
Izklicna cena: 41.520,00 EUR.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Kupec je dolžan na znesek kupnine
plačati 20% DDV.
Prodajalec nosi stroške notarske overitve kupoprodajne pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine na ime kupca nosi kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni od izstavitve
računa. Račun izstavi kupcu Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan
plačati vrednost nepremičnine po ponujeni
ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino
v višini 10% ponujene cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka,
št. računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije z navedbo: »Plačilo varščine za javni razpis nepremičnina Vilharjevo naselje«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu
ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, če ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
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9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do
21. 10. 2009 do 10. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
z oznako: »Javno zbiranje ponudb –nepremičnina Vilharjevo naselje – Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe, dne 22. 10. 2009 ob 12.30
v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb
bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni. Ne glede na navedeno bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te
ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru,
če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/721-01-00 (kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-6519/09
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
a) Nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji v Grčarevcu:
– parc. št. 151/21, travnik v izmeri
741 m2,
– parc. št. 151/22, travnik v izmeri
632 m2,
– parc. št. 151/23, pašnik v izmeri 576 m2
in travnik v izmeri 283 m2,
– parc. št. 151/24, travnik v izmeri 270 m2
in pašnik v izmeri 520 m2,
– parc. št. 151/25, travnik v izmeri 378 m2
in pašnik v izmeri 601 m2,
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– parc. št. 151/26, travnik v izmeri
819 m2,
– parc. št. 151/27, travnik v izmeri
772 m2,
– parc. št. 151/28, travnik v izmeri
798 m2,
– parc. št. 151/29, travnik v izmeri
777 m2,
– parc. št. 151/30, travnik v izmeri
808 m2,
– parc. št. 151/31, travnik v izmeri
968 m2, vse k.o. Grčarevec.
Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno neopremljene – komunalni prispevek bo odmerjen naknadno na
podlagi sprejetega programa opremljanja za
to področje.
Izklicna cena za komunalno neopremljeno zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma
48,00 EUR za m2, z vključenim 20% DDV.
b) Nezazidana stavbna zemljišča namenjena stanovanjski gradnji v območju občinskega lokacijskega načrta Grapovčnik – DL
S5-S2:
– parc. št. 1579/5, pašnik v izmeri
533 m2,
– parc. št. 1579/8, pašnik v izmeri
799 m2,
– parc. št. 1579/9, pašnik v izmeri 695 m2,
vse k.o. Blekova vas.
Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno neopremljene – komunalni prispevek bo odmerjen naknadno na
podlagi sprejetega programa opremljanja za
to področje.
Izklicna cena za komunalno neopremljeno zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma
72,00 EUR za m2, z vključenim 20% DDV.
Mejaši – lastniki sosednjih parcel imajo
predkupno pravico pod enakimi pogoji.
c) Nezazidano stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec:
– parc. št. 920/118, gozd v izmeri 688 m2
in
– parc. št. 920/116, gozd v izmeri 168 m2,
obe k.o. Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja komunalno
opremljena in vključuje: kanalizacijo, vodo,
javno razsvetljavo, elektriko 3 × 35A in asfaltno cesto.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 50,00 EUR za m2 oziroma 60,00
EUR za m2, z vključenim 20% DDV.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun,
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
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Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico, do 21. 10. 2009 do 10.
ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, s pripisom »Javni razpis
nepremičnine – Ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 10. 2009
ob 11. uri v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu
k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško
knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Ob-6544/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka, 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 in 94/07), Letnega
program prodaje občinskega stvarnega in
finančnega premoženja za leto 2009 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega
premoženja, Občina Pivka z dne 7. 9. 2009
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks:
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje: del stavbe
25.E, stanovanje in klet št. 25, v izmeri
61.54 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
vpisane v podvložku št. 1318/26, k.o. Petelinje.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Stanovanje je zasedeno z uporabnikom.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške overitve pogodbe
plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača
kupec.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku
ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil

od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
5. Izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje znaša 37.700, 00 EUR.
Prodajalec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške notarske overitve te pogodbe, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri
Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine
za javni razpis Vilharjeva ulica 21, v Pivki«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku
šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem
znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator
javnega razpisa obdrži vplačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka 19. 10. 2009, do 10. ure na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb –
Vilharjeva ulica 21, Pivka – Ne odpiraj«
11. Kraj in čas odpiranja ponudb
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 20. 10.
2009 ob 12.30 v prostorih Občine Pivka.
Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene
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iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni. Ne glede na navedeno bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te
ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru,
če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 354-45/2009-2
Ob-6550/09
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, objavlja na podlagi 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine
Majšperk, št. 354-45/2009-2, 354-44/2009-2,
352-4/2009-10, 422-8/2009-3 z dne 3. 9.
2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk.
1. Predmet prodaje so nepremičnine –
stanovanja:
A) garsonjera, Majšperk 36, ki stoji na
parc. št. 81/52, vl. št. 525/7, k.o. Lešje; za
navedeno stanovanje je oblikovana etažna
lastnina, zato se nepremičnina vodi pod
identifikacijsko številko 2.E, v skupni izmeri
26,24 m2, za izklicno ceno 17.000,00 EUR;
B) garsonjera, Majšperk 36, ki stoji na
parc. št. 81/52, vl. št. 525/13, k.o. Lešje;
za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod
identifikacijsko številko 11.E, v skupni izmeri
26,26 m2, za izklicno ceno 15.000,00 EUR;
C) trisobno stanovanje, Majšperk 34, ki
stoji na parc. št. 81/1, 81/36, vl. št. 601/20,
k.o. Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 107.E,
v skupni izmeri 77,06 m2, za izklicno ceno
41.000,00 EUR;
D) enosobno stanovanje, Majšperk 54,
ki stoji na parc. št. 81/31, vl. št. 585/14, k.o.
Lešje; za navedeno stanovanje je oblikovana etažna lastnina, zato se nepremičnina vodi pod identifikacijsko številko 104.E,
v skupni izmeri 39,80 m2, za izklicno ceno
30.000,00 EUR.

Nepremičnine – stanovanje se nahajajo
v centru Majšperka v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem.
2. Na javnem zbiranju ponudb za nakup
nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih
določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor RS. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne
osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Vsi pa morajo priložiti številko transakcijskega računa, v primeru vračila varščine.
3. Ponudbe z navedbo cene in prilogami
morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov:
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, najkasneje do dne 19. 10. 2009 do
12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom
vidna oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja, pod zaporedno črko ……
– Ne odpiraj.«
4. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Majšperk, št.
01269-0100017182 pri UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
5. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi,
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavine pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbrani kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Občina Majšperk zadrži njegovo varščino. V primeru, da
kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od
notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na
podlagi samega zakona, Občina pa zadrži
njegovo varščino.
6. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, davek od prodaje nepremičnin in
druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki
bodo prispele po preteku razpisanega roka
ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in
ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Majšperk,
tel. 02/795-08-30, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji.
7. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa.
Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje,
ne da bi za to navedel razloge.
8. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki
bo dne 21. 10. 2009 ob 15. uri, na sedežu
Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Občina Majšperk
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Št. 4780-536/2009
Ob-6552/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
73/42, travnik v izmeri 203 m2, vpisano v zk
vl. št. 1281, k.o. Gradišče II.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VS 3/1 Rožna dolina,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti. Območje urejanja VS 3/1 Rožna
dolina, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z določili Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 5 Rožna dolina in del VS 6 Vič (Uradni list SRS,
št. 32/84).
2.3 Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
2.4 Izhodiščna cena je 40.600,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
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4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VS 3/1 Rožna dolina«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe, dne 15. 10. 2009, s pričetkom ob 9. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
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ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-536/2009
Ob-6553/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
1728/2 gospodarsko poslopje v izmeri 8 m2,
stanovanjska stavba 36 m2 (brez objektov)
in parc. št. 1728/3 cesta v izmeri 196 m2,
obe vpisani v zk vl. št. 309 k.o. Brdo.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VS 3/3, v površinah za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja VS 3/3, kjer se nahaja
predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 3 Vič (Uradni list RS, št. 49/96).
2.3 Izhodiščna cena je 48.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.

3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v območju urejanja VS 3/3«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 15. 10. 2009, s pričetkom ob 9.15,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-6554/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, 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 in 94/07), Letnega program prodaje
občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2009 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja, Občina
Pivka z dne 10. 8. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Pivka
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nepremičnina parc. št. 4190/4, vpisana v vl. št. 333 k.o. Petelinje, stavbišče
v izmeri 480 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo z gospodarskim poslopjem in zemljiščem, na naslovu Snežniška
4 v Pivki.
2.2 Nepremičnina iz tč. 2.1., se prodaja brez dela parcele, ki se nahaja ob sami
cesti, ki pelje ob zemljišču, in je v postopku
parcelacije. Ta del nepremičnine bo skladno
s projektom za »obvoznico« nepremičnini
odvzet in bo služil za potrebe ureditve magistralne ceste ter pločnika. Sodni cenilec je
pri oceni vrednosti nepremičnine navedena
dejstva okvirno že upošteval.
2.3 Izhodiščna cena je 71.200,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnine, ki ga
plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Z izbranim ponudnikom se bo sklenila predpogodba o nakupu nepremičnine iz
2.1. točke, s pogojem, da se kupoprodajna
pogodba sklene po parcelaciji oziroma po
pravnomočnosti odločbe pristojne GURS.
Varščina, ki jo plača izbrani ponudnik, se
ob podpisu predpogodbe, šteje kot plačilo
are in se ob podpisu pogodbe všteje v kupnino.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
predpogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo,

da je od nakupa odstopil in ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano varščino. Kupoprodajno pogodbo mora izbrani ponudnik
skleniti v roku 15 dni od dne pravnomočnosti
odločbe pristojne GURS. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Pivka pravico zadržati vplačano
varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma od
izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka
je bistvena sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine oziroma vse davčne obveznosti in
druge dajatve, stroške overovitve podpisa
prodajalca na pogodbi ter stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa:
01291-0100016298 pri Banki Slovenije
z navedbo: »plačilo varščine za javni razpis
Snežniška cesta 4, v Pivki«.
4.1. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na
razpisu, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano
varščino.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami, najkasneje do
ponedeljka, 19. 10. 2009.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
Komisija ne bo upoštevala. Ponudba, ki bo
prispela po razpisnem roku (nepravočasna
ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer
bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede
na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so
oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za
dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Javno zbiranje ponudb – Snežniška cesta
4, Pivka – Ne odpiraj« na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
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– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 11. 2009.
5. Dodatne informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko
interesenti dobijo na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen
po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 20. 10. 2009, s pričetkom ob 13.
uri v sejni sobi Občine Pivka. Odpiranje bo
komisijsko.
6.2 Edino merilo za izbor najugodnejše
ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna
Komisija ponudnike, ki so ponudili enako
visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija, s soglasjem župana, lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno na spletni strani Občine Pivka
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 47802-01/2009
Ob-6562/09
Občina Sveta Ana na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/08) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 41/09), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Sveta Ana, Sv. Ana
v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, tel. 02/729-58-80, faks 02/729-58-85,
e-naslov: obcina@sv-ana.si.
Postopek vodi Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja občinskega
stvarnega premoženja Občine Sveta Ana (v
nadaljevanju: pristojna komisija).
II. Predmet prodaje
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja poslovnega objekta v izmeri 249,00 m2
s pripadajočim zemljiščem 860,00 m2 in parkiriščem 80,00 m2, na naslovu Kremberk
33B, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah – parcela
št. 301/8 in 301/9 k.o. Krembek, pripisano
pri vl. št. 188.
Objekt je bremen prost in se nahaja
v ureditvenem območju naselja Sveta Ana.
Izhodiščna cena je 103.000,00 €. Navedena cena je izklicna in ne vključuje davka
na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
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III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene
izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša
10.300,00 €. Varščina se vplača na TRR
občine št. 01381-0100010821 in fotokopijo
dokazila o plačilu priložiti k prijavi na javno
zbiranje ponudb. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške
razpisa, stroške cenitve, stroške overitve).
4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla.
Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži varščino.
5. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene.
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6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju
Republike Slovenije in v roku podajo pravočasno ponudbo. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
10.300,00 €,
– fotokopijo osebne izkaznice oziroma
izpis iz sodnega registra.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridrži
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 1.000,00€.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno
in se bo izvedlo naslednji dan po roku za
oddajo ponudbe.
9. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,

dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Upoštevane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na
naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnine - Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne štejejo
ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka oziroma bodo najkasneje na ta dan
oddane na pošti kot priporočena pošilja. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe
se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil in občina zadrži plačano
varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest.
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo
na tel. 02/729-58-84, Irena Golob. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Sveta Ana www.sv-ana.si.
Občina Sveta Ana
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2009-2
Ob-6197/09
Statut Sindikata neodvisnost – KNSS,
podjetja tekstilna Senožeče, s sedežem
v Senožečah 151, 6224 Senožeče, ki se
hrani na Upravni enoti Sežana, na podlagi
odločbe št. 02401-1/2000-1212 z dne 13. 3.
2000 in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 11, z dne 13. 3. 2000, se
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-7/2008-2
Ob-6200/09
1. Upravna enota Ptuj v evidenci hrambe
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
52: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
– Območna organizacija Ptuj, sindikat organizacije Pokrajinski muzej Ptuj, spremeni
naziv tako, da glasi: Osnovna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož.
2. Skrajšano ime sindikata: OO ZSSS
PMPO.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-09-0174
Ob-6563/09
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Mrak Ivanu pok.
Ivana, Grgar, lastniku parcele št. 2450 k.o.
Grgar, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek evidentiranja
urejene meje št. 02112-703/2007.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče,
velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 7. 8. 2009

Št. 2512-09-0177
Ob-6565/09
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba
US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni
nasledniki po verjetno umrlem Dugar Ivanu, Ročinj 26, Ročinj, lastniku parcele št.
293/1 k.o. 2265-Ročinj, da se javijo v 30
dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek evidentiranja urejene meje št.
02112-727/2009.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 18. 9. 2009

Št. 2512-09-0177
Ob-6564/09
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Baloh Barbari in Baloh
Ivanu, oba Idrija pri Bači 26, Most na Soči,
lastnika parcel št. 470 in 474/3 k.o. 2265-Ročinj, da se javijo v 30 dneh od dneva objave
oklica in vstopijo v postopek evidentiranja
urejene meje št. 02112-727/2009.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 18. 9. 2009

Št. 2512-09-0177
Ob-6566/09
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Berlot Venceslavu, Ajba 18, Kanal, lastniku parcel št.
871/1 in 871/3 k.o. 2265-Ročinj, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek evidentiranja urejene meje št.
02112-727/2009.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 18. 9. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

77 / 2. 10. 2009 /

Stran

2501

Objave gospodarskih družb
Ob-6568/09
Gostilna in motel pri Lešniku, Zdenka
Lešnik s.p., Dupleška cesta 49, 2000 Maribor, v skladu z določili 75. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06) objavlja, da bo 31. 12. 2009 prenesel dejavnost na novoustanovljeno družbo
z omejeno odgovornostjo in bo tako prenehala s svojo dejavnostjo dne 31. 12. 2009.
Gostilna in motel pri Lešniku, Zdenka
Lešnik s.p.
Ob-6569/09
KS-TLŠ Tatjana Lešnik Štuhec s.p., Novine 19, 2212 Šentilj, v skladu z določili 75.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06) objavlja, da bo 31. 12.
2009 prenesel dejavnost na novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo in
bo tako prenehala s svojo dejavnostjo dne
31. 12. 2009.
KS-TLŠ Tatjana Lešnik Štuhec s.p.
Ob-6596/09
Na podlagi 599. člena ZGD-1, družba
Celjski sejem, d.d. Dečkova 1, 3000 Celje,
obvešča, da je na skupščini družbe Celjski
sejem, d.d., ki se je vršila dne 18. 6. 2009
na sedežu družbe, bil sprejet sklep, da se
sprejme soglasje k pripojitvi družbe Step
d.o.o., Dečkova 1, 3000 Celje, k družbi Celjski sejem d.d. Dečkova 1, 3000 Celje, tako,
da se družba Step, d.o.o., Dečkova 1, 3000
Celje, z dnem 31. 10. 2009 pripoji k matični
družbi Celjski sejem, d.d.
Direktor družbe Celjski sejem d.d.
mag. Franc Pangerl
Ob-6444/09
Papež Franc, likvidacijski upravitelj družbe Iskra Orodjarna in strojegradnja, d.o.o.
v likvidaciji, Vajdova 71, 8333 Semič, pri
kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Novem mestu, Srg 2009/23753, mat.
št. 2226898000 z dne 3. 9. 2009, vpisan
začetek redne likvidacije, v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja poziv upnikom, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo
svoje terjatve do družbe Iskra Orodjarna in
strojegradnja, d.o.o. v likvidaciji, Vajdova 71,
8333 Semič.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe Iskra
Orodjarna in strojegradnja, d.o.o. v likvidaciji, Vajdova 71, 8333 Semič, v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino
terjatev.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Iskra Orodjarna in strojegradnja, d.o.o.
v likvidaciji

Javne prodaje delnic
Št. 40400-0001/2005
Ob-6493/09
Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,

56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Uredbe o prodaji in
drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 123/03 in 95/07), Letnega programa
prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2009 z dne 1. 7. 2009 ter Posameznega program prodaje občinskega
finančnega premoženja z dne 6. 7. 2009,
objavlja
javno ponudbo
o prodaji delnic
Prodaja se 8.616 rednih delnic Cestnega
podjetja Ljubljana d.d., Stolpniška 10, Ljub
ljana, z oznako CPLG.
Pogoji javne ponudbe:
1. Predmet prodaje je kapitalski delež
Občine Kamnik v Cestnem podjetju Ljub
ljana d.d., ki znaša 1,75% oziroma 8.616
rednih delnic z oznako CPLG. Delnice se
prodajajo v paketu.
2. Cena za delnico znaša minimalno
37,00 €.
3. Plačilo se izvede v 8 dneh po podpisu
pogodbe.
4. Prenos kapitalskega deleža se izvede
po plačilu celotne kupnine.
5. Občina Kamnik bo izmed vseh pridobljenih ponudb izbrala cenovno najugodnejšo ponudbo (najvišjo ponujeno ceno za
delnico). Hkrati si Občina Kamnik pridržuje
pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
6. Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti
do ponedeljka, 26. 10. 2009, na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik,
s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za
prodajo delnic CPL d.d.«.
7. Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 45
dni od roka za oddajo ponudbe.
8. Ob ponudbi je potrebno priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000 €.
Oblika garancije je menica z menično izjavo.
9. Komisija za izvedbo postopka odprodaje občinskega finančnega premoženja bo
vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po
roku za oddajo ponudb in v roku 8 dni po
odpiranju obvestila vse ponudnike.
10. Odgovornost prodajalca za stvarne in
pravne napake je izključena.
11. Podrobnejše informacije o javni ponudbi: Občina Kamnik, Alojz Kolar, predsednik komisije, tel. 01/83-18-106.
Občina Kamnik

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6567/09
Na podlagi sklepa družbenika družbe
Prino d.o.o., Industrijska cesta 1k, Grosuplje, mat. št. 2146339000, z dne 25. 9. 2009,
se zmanjša osnovni kapital družbe za v višini 210.000,00 EUR, se zmanjša z vračilom
osnovnega vložka v višini 202.500,00 EUR
tako, da po zmanjšanju osnovnega kapitala
znaša 7.500,00 EUR.

Na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 pozivam upnike, da se zglasijo
na sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Prino d.o.o.
dir. Primož Novak

Sklici skupščin
Ob-6504/09
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Grad Prestranek d.d., Prestranek, sklicujem
skupščino
družbe Grad Prestranek, turizem,
kmetijstvo in storitve, d.d., Na Gradu 9,
6258 Prestranek,
ki bo potekala v petek, 13. 11. 2009, ob
10. uri, na naslovu Šmartinska cesta 111,
Ljubljana, v prostorih notarske pisarne Marine Ružič – Tratnik, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, otvoritev skupščine ter izvolitev in imenovanje delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Željko Miklič, za preštevalko
glasov pa Urško Maček.
2. Seznanitev z letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2008. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2008 znaša
1.590.353,00 EUR.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
4. Sestava članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopa člana nadzornega sveta Vidic Josipa, se za
novega člana nadzornega sveta do izteka
mandata ostalih dveh članov imenuje Žugelj
Igor, Ježa 71, 1000 Ljubljana.
5. Opredelitev povračila stroškov članov
nadzornega sveta za udeležbo na sejah.
Predlog: člani nadzornega sveta za udeležbo na sejah prejmejo povrnjene potne
stroške. Povračilo za udeležbo v obliki sejnine znaša 80,00 EUR na sejo. V primeru
negativnega poslovanja družbe imajo člani
možnost, da se odpovejo povračilu prevoznih stroškov in sejnin.
6. Razno.
Predlagatelja skupščinskih sklepov skupščine sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa k 4. točki dnevnega reda skupščine pa sam nadzorni svet. Gradivo s predlogi
sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Na Gradu
9, 6258 Prestranek, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure v tajništvu družbe. Delničar lahko
na skupščini družbe uresničuje svojo pravi-
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co do obveščenosti iz prvega odstavka 305.
člena ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala,
lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.
Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini. Pravico do udeležbe na skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 2. 11. 2009
(presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino. Zasedanja skupščine se lahko
udeležijo delničarji sami ali po svojih zakonitih zastopnikih oziroma pooblaščencih.
Grad Prestranek d.d.
uprava in nadzorni svet družbe
predsednik uprave
Josip Vidic
Ob-6512/09
Na podlagi določil 18. člena statuta delniške družbe UPC Velenje d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
18. sejo skupščine
delniške družbe UPC Velenje d.d.,
ki bo potekala, dne 4. 11. 2009 ob 14.
uri, na sedežu družbe UPC Velenje d.d.
v Velenju, Rudarska cesta 6, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev predsednika ter določitev
preštevalca glasov.
2. Sprememba firme in spremembe statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega
reda skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič,
– za preštevalko glasov se imenuje Vanja
Strniša. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
Predlog uprave in nadzornega sveta
za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega
reda skupščine:
Firma družbe se spremeni tako, da se po
novem glasi: »Telemach Velenje, širokopasovne komunikacije, d.d.«.
Skrajšana firma družbe se spremeni
tako, da se po novem glasi: »Telemach Velenje d.d.«.
V naslovu statuta družbe in v prvem odstavku 1. člena statuta se dosedanja navedba firme: »UPC Velenje, širokopasovne
komunikacije, d.d.« nadomesti z navedbo:
»Telemach Velenje, širokopasovne komunikacije, d.d.« V drugem odstavku 1. člena

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
statuta se dosedanja navedba: »UPC Velenje d.d.« nadomesti z navedbo: »Telemach
Velenje d.d.«
Črtajo se določbe devetega, desetega,
in enajstega stavka v 16. členu statuta. Črtajo se določbe drugega, tretjega, četrtega,
petega, šestega, sedmega, osmega in zadnjega stavka v 17. členu statuta. V petem
stavku 18. člena se med besedama »objaviti« in »najmanj« vstavi naslednje navedbe: »v Uradnem listu Republike Slovenije«.
Črtajo se določbe sedmega, osmega, devetega, desetega in enajstega stavka v 18.
členu statuta. Dosedanje navedbe drugega
odstavka 18. člena se nadomestijo z naslednjimi navedbami: »Skupščine se lahko
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno
pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini
tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali
s poštno pošiljko dostavijo na sedež družbe
najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.«
Sprejme se s predhodno opisanimi spremembami usklajeno novo prečiščeno besedilo statuta družbe.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Velenju, Rudarska cesta 6, najpozneje do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine
se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in
njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi
ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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 točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim
je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lah-

ko uprava poda odgovore in podatke tudi
v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe
Velenju, Rudarska cesta 6, vsak delavnik
od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
UPC Velenje d.d.
Slavko Korenič, direktor
Ob-6549/09
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija
d.d. na podlagi XIII.A. točke statuta banke
sklicuje
skupščino
UniCredit Banka Slovenija d.d.,
ki bo v ponedeljek, 2. 11. 2009, ob 13.
uri, v prostorih UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok
Rozman.
Za preštevalko glasov se imenuje Vukoja
Marija.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Določitev nadomestila članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Član nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d. Giuseppe Verrascina, rojen
6. 6. 1945, je upravičen do nadomestila za
udeležbo in pripravo na sejo nadzornega
sveta banke, kot tudi za pripravo in pregled gradiv v zvezi z delom nadzornega
sveta, ki niso vezana na gradivo za posamezno sejo nadzornega sveta, v pavšalni
višini 10.000,00 evrov bruto na leto, ki se
izplačuje na mesečni ravni (pro rata). Banka
povrne članu nadzornega sveta stroške, ki
so neposredno vezani na posamezno sejo
(npr. potni stroški, stroški nastanitve, poštni
stroški) ter morebitne prispevke, ki so vezani na njegov poklic. V zvezi z opravljanjem
funkcije člana nadzornega sveta banke do
skupščine banke se upošteva sorazmerno
plačilo v višini navedenega letnega pavšala
(pro rata).
2. Član nadzornega sveta UniCredit
Banka Slovenija d.d. Franco Andreetta, roj.
1. 5. 1941, je upravičen do nadomestila za
udeležbo in pripravo na sejo nadzornega
sveta banke, kot tudi za pripravo in pregled
gradiv v zvezi z delom nadzornega sveta,
ki niso vezana na gradivo za posamezno
sejo nadzornega sveta, v pavšalni višini
10.000,00 evrov bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata). Banka
povrne članu nadzornega sveta stroške, ki
so neposredno vezani na posamezno sejo
(npr. potni stroški, stroški nastanitve, poštni
stroški) ter morebitne prispevke, ki so vezani na njegov poklic. V zvezi z opravljanjem
funkcije člana nadzornega sveta banke do
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skupščine banke se upošteva sorazmerno
plačilo v višini navedenega letnega pavšala
(pro rata).
Obrazložitev sklepa:
Dne 9. 2. 2009 je skupščina banke imenovala Giuseppe Verrascina in Franco Andreetta za člana nadzornega sveta banke za
obdobje od 9. 2. 2009 do 24. 4. 2011.
Na podlagi XII.A.(j) člena Statuta banke
ter v skladu s Smernicami skupine UniCredit o nagrajevanju članov organov družb,
upoštevajoč velikost UniCredit Banka Slovenija d.d., njeno statusno-pravno zapletenost, poslovno aktivnost in profil tveganosti,
učinkovitost v razmerju do strank ter raznolikost ponujenih storitev, z namenom zagotoviti primerno nadomestilo članu nadzornega sveta, uprava banke predlaga skupščini
banke, da sprejeme predlagani sklep.
3. Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140 od
2. 10. 2009 dalje. Skupščine banke se imajo
pravico udeležiti delničarji banke, v korist katerih so delnice na ime vknjižene v delniški
knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec četrtega dne
pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo
skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke. Na skupščini
banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
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 točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo banki najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal banki
razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave banke na skupščini
zahtevati zanesljive podatke o zadevah banke, če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava banke da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti
velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
Uprava banke
dr. France Arhar
dr. Heribert Fernau
Ob-6555/09
Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v torek, 3. novembra 2009 ob 13.
uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Sonja Kugonič in
Simona Ferarič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Sprememba sejnin za člane nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skladno s sklepom in priporočili glede
nagrajevanja članov nadzornih svetov, ki jih
je Vlada RS sprejela dne 22. 1. 2009, znaša
sejnina za predsednika nadzornega sveta
bruto 429,00 €,
– za člane nadzornega sveta pa znaša
bruto 330,00 €, za redne in izredne seje;
– za korespondenčne seje pa znaša 80%
redne seje. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
3.1. Na podlagi odstopne izjave z dne
24. 9. 2009, se razreši članica nadzornega
sveta Vida Lorber.
3.2. Skupščina izvoli novo članico nadzornega sveta, predstavnikov kapitala Ireno
Stare, za mandatno obdobje nadzornega
sveta, to je do 24. 8. 2012.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta
78, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu
z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št.
42/06, 60/06, 10/08) bo vabilo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe
http://www.rlv.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Milan Medved, univ. dipl. inž. rud.
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Ob-6570/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 63. členom
Statuta delniške družbe EKOSUR – SL, ekologija, raziskave in razvoj d.d., sklicujem
skupščino
delničarjev družbe EKOSUR – SL,
ekologija, raziskave in razvoj d.d.,
Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj,
ki bo 6. 11. 2009, ob 11. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe EKOSUR
– SL, ekologija, raziskave in razvoj d.d. in
izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje odvetnica Ada Gole Grandovec, za
preštevalca glasov se imenujejo osebe po
predlogu uprave.
Na skupščini družbe je prisotna notarka
Nina Češarek.
2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Družba EKOSUR – SL, ekologija,
raziskave in razvoj d.d. Rogozniška cesta
33, 2250 Ptuj, ki je vpisana v poslovni in
sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča na Ptuju, z matično št. 1317202000, se
z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: EKOSUR – SL, ekologija,
raziskave in razvoj, d.o.o. s skrajšano firmo
EKOSUR – SL d.o.o., s sedežem firme Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.
2.2. Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.385.828,74 EUR, se v celoti transformira
v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 1.385.828,74 EUR.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno
njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe, pridobijo poslovne deleže. Nominalni
znesek osnovnih vložkov se določijo tako,
da je nominalni znesek vsakega osnovnega
deleža enak vsoti nominalnih zneskov delnic
(nominalni znesek delnic v višini 41,7292
EUR vsaka), ki jih ima posamezni delničar.
2.3. Dejavnosti družbe z omejeno odgovornostjo ostanejo iste kot so registrirane
dejavnosti d.d., in sicer:
– 46.140 posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal;
– 46.150 posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo
in železnine,
– 70.100 dejavnost uprav podjetij;
– 70.220 drugo podjetniško in poslovno
svetovanje;
– 71.129 drugo tehnično projektiranje in
svetovanje;
– 72.110 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije;
– 74.900 drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti.
2.4. Sprejme se Družbena pogodba
družbe z omejeno odgovornostjo EKOSUR
– SL d.o.o., ki je kot sestavni del – priloga
tega sklepa in začne veljati z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register. Družbena
pogodba v celoti nadomesti statut družbe,
ki z dnem preoblikovanja preneha veljati.
Predlagano besedilo družbene pogodbe je
skupaj z ostalim gradivom za skupščino na
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vpogled na sedežu družbe. Za izdelavo čistopisa družbene pogodbe glede osnovnih
vložkov, poslovnih deležev in morebitnih dopolnitev imen družbenikov, skupščina pooblašča upravo.
2.5. Mandat članom nadzornega sveta
preneha z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikovanja v sodni register.
2.6. Dosedanji predsednik uprave delniške družbe Pešec Vilko nadaljuje z delom
kot direktor družbe z omejeno odgovornostjo
do poteka mandata, to je do 31. 8. 2013.
2.7. Družba bo od tistih delničarjev, ki
bodo preoblikovanju nasprotovali, skladno
z določili 651. člena ZGD, pridobila njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže
za primerno denarno odpravnino, v višini
173,00 EUR za vsako delnico pred preoblikovanjem in daje izjavo v skladu s 3. točko
648. člena ZGD, da bo tistim delničarjem, ki
preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom
ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino.
2.8. Delnice dosedanjih delničarjev družbe EKOSUR – SL d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preoblikujejo v poslovne deleže družbenikov.
Vsakemu od družbenikov pripada en poslovni delež, katerega nominalni znesek je
enak skupni nominalni vrednosti delnic, katerega imetnik je.
2.9. EKOSUR – SL d.o.o. je pravni naslednik družbe EKOSUR – SL d.d. in prevzame
vse obveznosti dosedanje delniške družbe.
2.10. Skupščina pooblašča upravo, da
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe, da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni
register.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki se najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino prijavijo pri upravi družbe in ki so
konec četrtega dne pred dnevom skupščine,
to je na presečni dan 2. 11. 2009, vpisani
kot imetniki delnic družbe EKOSUR – SL
d.d. v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svoje pravice do obveščenosti kot jih določa
prvi odstavek 305. člena ZGD.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Delničarji lahko zahtevo po
dodatni točki dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
ki jih bo družba objavila v Uradnem listu Republike Slovenije le, če bo delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine posredoval
družbi razumno utemeljen predlog in pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom pooblasti
telja.
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Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v tajništvu družbe prevzamejo gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
obrazložitvijo posameznih sklepov in predlogom Družbene pogodbe je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe, Rogozniška
cesta 33, 2250 Ptuj (tajništvo), in sicer vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
EKOSUR – SL d.d.
uprava
Vilko Pešec
Ob-6601/09
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d, sklicuje uprava družbe
14. skupščino delničarjev
družbe SVEA Lesna industrija Litija,
d.d., Litija
ki bo dne, 3. 11. 2009 ob 11. uri, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli France Adamčič, za
preštevalki glasov pa Petra Jere Osmanović
in Slavka Martinčič. Skupščini prisostvuje
notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d.,
Litija.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet):
a) Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta delniške družbe SVEA
Lesna industrija Litija d.d., ki jih predlagata
uprava in nadzorni svet.
b) Sprejme se čistopis statuta.
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet):
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
2.612.660,15 EUR in je razdeljen na 625.525
kosovnih delnic, se zmanjša za 1.780.711,90
EUR, tako da novi znesek osnovnega kapitala znaša 831.948,25 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi
v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala (379. in 380. člen
ZGD-1) z namenom kritja prenesene izgube
in za prenos v kapitalske rezerve, in sicer
se znesek 497.616,65 EUR uporabi za kritje prenesene izgube, znesek 1.283.095,25
EUR pa za prenos v kapitalske rezerve.
b) Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da uskladi določbe statuta družbe s sklepi o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda, z obrazložitvijo posameznih
predlogov sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Breg pri Litiji 53, Litija, vsak delovnik med 8. in 12. uro od dneva
objave sklica do zasedanja skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
petino 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 točke dnevnega reda.

Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica. 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.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
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.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
Boštjan Bedrač, inž. les.
Ob-6602/09
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d., uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d. Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo 4. 11. 2009 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sejna soba
v V. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Igor Janežič, Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Imenovanje članov upravnega odbora:
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina družbe imenuje naslednje člane upravnega odbora družbe:
1. mag. Boštjan Kralj, predsednik upravnega odbora,
2. dr. Roko Žarnić za člana upravnega
odbora,
3. mag. Gojmir Černe za člana upravnega odbora,
4. Borut Gostič za člana upravnega odbora,
5. Igor Janežič za člana upravnega odbora,
6. mag. Duško Kapevski za člana upravnega odbora.
7. sedmi član upravnega odbora je imenovan izmed izvoljenih članov od strani delavskih zaupnikov družbe, Sveta delavcev
družbe GI ZRMK d.o.o. in delavskih zaupnikov ostalih hčerinskih družb družbe ZRMK
Holding d.d.
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Imenovani so člani upravnega odbora za
mandatno obdobje 5 let, s pričetkom 1. 12.
2009 pod pogojem, da bo skupščina družbe sprejela in potrdila spremembe statuta
družbe.
Vsem članom nadzornega sveta družbe
preneha mandat s 30. 11. 2009.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme n aslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe kot so bile predlagane od
strani uprave in nadzornega sveta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo utemeljitvijo, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, Dimičeva
ulica 12, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Celotno gradivo s predlogi sklepov in
utemeljitvijo so dostopni na spletni strani
družbe www.gi-zrmk.si.
Gradivo s predlogi sklepov skupščine,
navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na
naslovu iz prejšnjega odstavka.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo
pooblaščencem ali zastopnikom mora biti
pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, to je presečni
dan in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred skupščino.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. V tem primeru morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča. Pravilno prejete predloge
navedenih delničarjev bo družba objavila na
enak način kot sklic skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sed-
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mih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog in pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi
niso poslani v navedenem roku sedmih dni
in so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na sami skupščini.
V primerih predlogov delničarjev, ki se
nanašajo na sklep o volitvah članov upravnega odbora delničarjem volilnega predloga
ni potrebno utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik uprave:
mag. Gojmir Černe
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Zavarovanja terjatev
SV 1596/09
Ob-6485/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. SV 1596/09, z dne 21. 9.
2009 je bilo zastavljeno stanovanje v izmeri 56.07 m2, k stanovanju pripada 1/9 na
pralnici v izmeri 1.95 m2, v skupni izmeri
58.02 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Goričane 69, stoječi na parc.
št. 933/2 k.o. Preska, ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe,
skupnih prostorih in zemljišču, ki je v lasti
Lidije Djordjević, na podlagi »Kupne pogodbe«, št. 69/60-1993, z dne 18. 11. 1993,
»Sklepa o dedovanju« II D 429/2002 z dne
21. 1. 2002 in »Dodatnega sklepa o dedovanju« z dne 23. 9. 2002, »Prodajne pogodbe in služnostne pogodbe«, z dne 20. 6.
2003 in »Kupoprodajne pogodbe«, z dne
25. 1. 2008, in sicer v korist upnika Volksbank Kärnten Süd, e. Gen., 9170 Ferlach,
Hauptplatz 6, Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12.000,00
EUR s pripadki, s pogodbeno letno obrestno
mero v višini 7.50%, z zapadlostjo zadnjega
obroka 20. 9. 2014 in z možnostjo predčasnega odpoklica upnika.
SV 874/09
Ob-6486/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 874/09, DK 44/09 z dne
17. 8. 2009, je bil poslovni prostor št. 27,
v velikosti 40,50 m2, v pritličju objekta »C«
Center za Gradom, stavba stoječa na par. št.
249/2 in 249/1, k.o. Semedela, sedaj z naslovom Koper, Beblerjeva ul. 2a, zgrajenega na
podlagi lokacijske odločbe št. 351-6000/87-8
z dne 8. 12. 1988 in gradbenim dovoljenjem
za graditev objekta z dne 13. 6. 1990, last
Jakomin Gracijele, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Jakomin
Gracijela s.p., Charlie Express, Čistilnica in
pralnica v višini 100.000,00 EUR glavnice
s pripadki, z obrestmi sestavljenimi iz 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3,800%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 9.
2024 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja
iz kreditne pogodbe-1 št. 5556/0007001-00
z dne 4. 8. 2009 s klavzulo izvršljivosti v korist delniške družbe Banka Sparkasse d.d.,
m. št. 2211254, s sedežem Ljubljana, C.
v Kleče št. 15.
SV 890/2009
Ob-6487/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 890/2009
z dne 22. 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 73.000,00 € s pp.
SV 2331/09
Ob-6488/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-2331/09 DK-144/09
z dne 17. 9. 2009, je bila nepremičnina –
dvoinpolsobno stanovanje št. 16 v skupni
izmeri 76,51 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Osenjakova ulica 8 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
1591 in parc. št. 1595 vpisani v k.o. Slape,
in je na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 4. 1993, številka 1428/02-žp sklenjene
med Hegler Igorjem rojenim 11. 8. 1964,
stanujočim Osenjakova ulica 8, Ljubljana,
kot kupcem in RS, Ministrstvo za obrambo,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika Ivankovič Filipa, rojenega 28. 11. 1964, stanujočega Beblerjev trg 14, Ljubljana, EMŠO
2811964500237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 37.200,00 EUR s pripadki,
napram dolžniku Hegler Igorju, stanujočem
Osenjakova ulica 8, Ljubljana.
SV 594/09
Ob-6489/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 594/09 z dne 23. 9.
2009, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 3 v izmeri 120,22 m2, v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Smetanova ulica 47, 2000 Maribor, ki stoji na
parc. št. 1695, k.o. Koroška vrata, katero je
dolžnica in zastaviteljica Ogorevc Bojana,
EMŠO 1412966505184, Smetanova ulica
047, 2000 Maribor, pridobila na podlagi darilne pogodbe z dne 14. 12. 1992 in posadne listine k navedeni pogodbi z dne 21. 9.
2009, ki je bila sklenjena z darovalcem Valenčak Walterjem, zastavljena v korist banke
– upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina
Banke Celje, Vodnikova ulica 2, 3000 Celje,
matična številka 5026121000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne
terjatve do dolžnice Ogorevc Bojane, v višini 35.000,00 EUR s pripadki in referenčno
obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka
Euribor 6 M, povečana za fiksni pribitek v višini 2,05% letno, pri čemer je fiksni pribitek
ves čas trajanja kreditnega razmerja fiksen;
z vračilom glavnice kredita v 120 mesečnih
anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnjega
dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 30. 9. 2019
oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 21.
člena pogodbe o stanovanjskem kreditu št.
814-68146960002771.
SV 1601/09
Ob-6490/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1601/09, z dne 22. 9. 2009,
je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje

v stanovanjski hiši Rimska 7, Ljubljana, vl.
št. 129, parc. št. 308, k.o. Gradišče I, ki
leži v tretjem nadstropju, v skupni izmeri 134.31 m2, s pripadajočo kletjo oziroma
drvarnico v zidanem objektu ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe, skupnih prostorih in zemljišču, ki
je v lasti Dejana Dogandžića, na podlagi
»Sodne poravnave«, opr. št. III P 4/2009,
z dne 22. 5. 2009, sklenjene med Mestno
občino Ljubljana kot prodajalko in Dejanom
Dogandžićem kot kupcem, in sicer v korist upnika Karla Serinija, stanujočega Log
pri Brezovici, Pot na Ferjanko 12, EMŠO
0701965500071, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 44.000,00 EUR, s pogodbenimi obrestmi, ki znašajo 5% letno ter
v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, povišanimi za 50%, in ostalimi
pripadki, ki zapade v plačilo najkasneje dne
22. 9. 2010, z možnostjo predčasne zapadlosti v primeru neplačila prvega ali dveh
zaporednih obrokov.
SV 332/09
Ob-6510/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Darje Jarnovič iz
Novega mesta, opr.št. SV-332/09 z dne
24. 9. 2009, je dvosobno stanovanje št. 2,
v pritličnih prostorih v izmeri 51,08 m2, kar
obsega kuhinjo, v izmeri 11,22 m2, sobo
v izmeri 19,05 m2, sobo v izmeri 9,68 m2, hodnik v izmeri 2,60 m2, WC v izmeri 1,18 m2
in druge prostore, v izmeri 7,35 m2, ki je
posamezen del stavbe v večstanovanjski
stavbi št. 380, stoječi na parc. št. 491.S, k.o.
Dobindol, na naslovu Vaška cesta 92, 8323
Uršna sela, last zastaviteljice Lenčič Marije,
do celote, in sicer na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 3. 2008, zastavljeno v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00
EUR, obrestna mera za kredit znaša 7,00%
nominalno letno, nespremenljiva, s končno
zapadlostjo 24. 9. 2010.
SV 628/2009
Ob-6511/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 628/2009
z dne 24. 9. 2009, je stanovanje št. 1 v prvem nadstropju, v skupni izmeri 63,24 m2,
na naslovu Rotovški trg 6, 2000 Maribor,
v stavbi, stoječi na parceli št. 1667, vl. št.
494, k.o. Maribor-grad, v lasti Dražena Srpak, do celote na podlagi prodajne pogodbe
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Občine Maribor in kupcem Draženom Srpakom z dne 5. 6. 1996 in aneksa
z dne 23. 10. 2003, zastavljeno v korist
UniCredit Banka Slovenije d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
50.000,00 EUR, s pripadki.
SV 535/09
Ob-6558/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek
iz Kočevja, opr. št. SV 535/09, DK 535/09
z dne 24. 9. 2009, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 3 v I. nadstropju v iz-
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meri 92,03 m2, na naslovu Trubarjeva ulica
6, 1310 Ribnica, stanovanjska stavba stoji
na parceli številka 119/24, vložek št. 546
k.o. 1625 Ribnica, last Lemajič Željka, stan.
1310 Ribnica, Prešernova ulica 4, v korist
posojilodajalke SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00
EUR s p.p., ki zapade v plačilo v roku 300
mesecev od zadnjega črpanja kredita, zadnji obrok najkasneje do 30. 9. 2034.
SV 539/09
Ob-6559/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek
iz Kočevja, opr. št. SV 539/09, DK 539/09
z dne 24. 9. 2009, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje številka 2, v izmeri 73,62 m2,
v pritličju stanovanjske stavbe v Ribnici, Prijateljev trg 1, ID stavbe: 293, parcela 1913,
stavba 293.ES, k.o. 1625 Ribnica, zkv. 1695,
last Farazin Aleša do 2/7 in Merhar Valentine do 5/7, v korist posojilodajalke SKB
banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.: 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000,00 EUR, ki zapade
v plačilo v roku 120 mesecev od zadnjega
črpanja kredita, zadnji obrok najkasneje do
28. 9. 2019.
SV 884/09
Ob-6560/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 884/09 z dne 25. 9.
2009, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju v stanovanjski hiši na naslovu Puhova 6, Ljub
ljana (prej Ulica 29. Hercegovske divizije 6,
Ljubljana), v izmeri 75,72 m2, ki se nahaja
na parc. št. 402/1 k.o. Brinje I (1736), pridobljeno na podlagi Sklepa o dedovanju,
opr. št. I D 941/92, last zastaviteljev Koviljka
Mršič in Đevad Pašić, oba Puhova ulica 6,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani
in poslovnim naslovom Ajdovščina 4, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 39.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 11649/2009
Os-6294/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 11649 z dne
10. 2. 2009, je bil dne 6. 5. 2009 opravljen
v korist upnika Zveza Kranj d.o.o., Cesta
Stanteta Žagarja 14, Kranj, proti dolžniku
Milanu Gregorinčiču, Blejska cesta 13, Tržič, zaradi izterjave 5.758,79 € s pripadki,
rubež nepremičnine, to je stanovanja v pritličju, s svojim vhodom pred glavnim vhodom
v večstanovanjsko hišo, na naslovu Blejska
cesta 13, Tržič, v skupni izmeri 42,84 m2,
v lasti dolžnika Milana Gregorinčiča.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 9. 2009
In 516/2008
Os-5735/09
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, proti dolžnici Mariji Hamer, Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve
268.754,80 EUR s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. In 516/2008 z dne
5. 6. 2009, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovni prostor št. 1
v izmeri 12,40 m2 ter št. 2 v izmeri 16,70 m2,
v objektu, ki stoji na parc. št. 1976, 1974/3,
1974/1 in 2180, k.o. Maribor Grad – naslov
Usnjarska 9, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 7. 2009
In 1331/2006
Os-6041/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 1331/2006
z dne 10. 10. 2007, zaradi izterjave denarne
terjatve v višini 2.597,70 EUR s pp, je bil
v korist upnika Rudolfa Premzla, Marjeta na
Dravskem polju 20, Marjeta na Dravskem
polju dne 17. 3. 2008 opravljen rubež nepremičnine – sob z oznako C 411, C 412, C 413,
C 414, C 415, C 416 in C 417, vse nahajajoče se v 4. nadstropju samskega doma, zgrajenega na parc. št. 1251/1, k.o. Pobrežje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 8. 2009
In 107/2009
Os-6176/09
Izvršitelj Bojan Erlač, Orešje 2/A je dne
13. 5. 2009 s pričetkom ob 9.15 v zadevi
IN 107/2009 Okrajno sodišče na Ptuju, zoper dolžnika Pleskar d.d., Ul. heroja Lacka
5, Ptuj, za upnika Jožefa Vute, Jablance
6/a, Zg. Korena, v kraju Ul. heroja Lacka
5, ob prisotnosti Bojana Erlač izvršitelj, Božene Čačkovič pooblaščenke upnika, Boruta Pravdič direktor podjetja Pleskar d.d.,
opravil rubež nepremičnin: poslovni prostor
v izmeri 96,98 m2, v 3. etaži objekta, z naslovom Ulica Heroja Lacka 5, Ptuj, parc. št.
22.E, poslovni prostor, identifikacijska številka 400-1906-22, stoječega na parc. št.
1148/2, pisani pri vl. št. 2725 k.o. Ptuj, in
parc. št. 1148/6 in 1906.ES, stanovanjska
stavba, stavbišče, stavba, pripisane pri vl.
št. 3335, k.o. Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 9. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 320/2009
Os-5152/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar-Božič s sklepom
z dne 27. 3. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog predlagateljev Ivanjko Ivana in Ivanjko Marije, ki ju zastopa odvetnik
Lamut Mitja, iz Ljubljane, uvedlo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupne pogodbe z dne 6. 5. 1987,
sklenjene med Gjurgjevič Frančiško, Kunovar Kristino, Zor Radico, Modec Edvardom,
Modec Kennethom, Modec Katherino, Modec
Dorothy, Modec Louisom, Modec Jamesom,
Modec Luidvikom, Antal Boženo in Modec
Veroniko, kot prodajalci in Ivanjko Ivanom in
Ivanjko Marijo, kot kupcema, za nepremičnino parc. št. 142/1 in 142/2, k.o. Celje.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Ivanjko Ivana in Ivanjko Marije, Brodarjeva 8,
Celje.
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 3. 7. 2009
Dn 3282/2009
Os-6085/09
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici – svetnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 17. 8. 2009, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagateljice Justine Iršič Koprivnik, Pobrež 12a, Slovenske
Konjice, uvedlo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupne
pogodbe za nakup stanovanja z dne 5. 5.
1995, ki sta jo sklenila EMO, emajlirnica,
metalna industrija, orodjarna d.o.o. Celje,
kot prodajalka in Eurocomp d.o.o., kot kupec, za nepremičnino št. identifikatorja 8.E,
Na otoku 9, k.o. Celje, vpisano v podvl. št.
1489/9.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Iršič
Koprivnik Justine, Pobrež 12a, Slovenske
Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 7. 2009
Dn 4093/2008
Os-5743/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Bekra nepremičnine d.o.o.

Letališka cesta 3 C, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer pogodbe št. D-3/86 z dne
15. 7. 1986, sklenjene med prodajalcema
SGP Gradnje Domžale p.o. in GIP Ingrad
Celje p.o. in kupcem Helios, Kemična industrija Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bil poslovni prostor v poslovno
stanovanjskem objektu SPB 1 Domžale, na
naslovu Ljubljanska cesta 86, sedaj vpisan
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 5.E
v vložku 5742/6, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi pogodbe o priznanju lastninske pravice in prodajne pogodbe, sklenjene dne
20. 9. 2009 v obliki notarskega zapisa opr.
št. SV 550/02 pri notarju Jožetu Rožmanu,
Kolodvorska cesta 9a, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 4590/2008
Os-5744/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja SIBON Center za tuje jezike
d.o.o., Domžale, Ljubljanska 76/II, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin – pogodbe o odškodnini št.
465/A-02-187-3/10 z dne 25. 6. 1987,
s spremembami in dopolnitvami št. 2, z dne
25. 11. 1988 ter aneksa št. 1 z dne 23. 11.
1988 in aneksa št. 2 z dne 16. 5. 1989, vse
sklenjeno med Kmetijsko zadrugo Emono
Domžale, Občino Domžale, Splošno gradbeno dejavnostjo Beton Zagorje ob Savi
n.sol.o. In GIP Ingrad Celje.
Predmet pogodb in aneksov, katerih izvirnik se je izgubil je bil poslovni prostor
v poslovno stanovanjskem objektu SPB – 1
v Domžalah v II. nadstropju, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 88.E
v vložku 5731/89, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 1993
sklenjeno med predlagateljem kot kupcem
in Kmetijsko zadrugo Domžale kot prodajalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 6309/2008
Os-6005/09
Okrajno sodišče v Domžalah je na predlog predlagatelja Rudolfa Radovana, Študljanska cesta 39, Domžale, objavlja zače-
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tek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – pogodbe št. E – 164/87-K z dne
26. 9. 1989, sklenjene med prodajalcema
SGP Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje in kupcema Božom Merkonja, Rožičeva 1, Ljubljana in Barbaro Debeljak, Poštna
ulica 7b, Vrhnika.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 88, Domžale, v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 78.E v vložku 5743/79, k.o.
Domžale. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagatelja postopka na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 2.
1995, sklenjene med prodajalcem kot kupcem in Merkonja Božom ter Merkonja Barbaro, oba Ljubljanska cesta 88, Domžale,
kot prodajalcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 214/2009
Os-6008/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Bogdana Klandra, Ljubljanska
cesta 80, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – pogodbe št. 359/SPB – 82 z dne 11. 10. 1982,
sklenjene med prodajalcema SGP Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje ter kupcema Mehle Emo, Zupančičeva 6, Domžale
in Lamut Jožeta, Ljubljanska 101, Domžale
ter zemljiškoknjižno listino – darilno pogodbo in menjalno pogodbo z dne 17. 4. 1987,
sklenjene med Marijo Peterka, Dom počitka
Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš, Dragico
Klemenc, Gneisenau str. 9, 7530 Pforzheim,
Zvezna republika Nemčija, Nevenko Peterka, Cesta padlih borcev 60, Domžale ter
Jožetom Lamutom in Emo Lamut, oba Ljub
ljanska 80, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 80, Domžale, v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB-1 center Domžale,
sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 50.E, v vložku 5502/51, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 11. 1994, sklenjene med predlagateljem kot kupcem in
Peterka Nevenko, Ljubljanska 80, Domžale
ter Klemenc Dragico, stanujočo Hohenstaufen Strasse 9, 7530 Pforzheim, Nemčija,
kot prodajalkama.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin, katerih vzpostavitev se je
zahtevala oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 5928/2008
Os-6009/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Dijane Čubrilović, Mucherjeva ulica 6, Ljubljana, objavlja začetek po-

stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– pogodbe št. 71/90-SPB-F z dne 3. 9. 1990,
sklenjene med prodajalcema SGP Gradnje
Domžale, p.o. In GIP Ingrad Celje p.o. in
kupcem Goranom Vukovićem, Triglavska
19, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 90, Domžale, sedaj označeno
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 65.E
v vložku 5745/66, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
27. 11. 2002, sklenjene med predlagateljico
kot kupovalko in Vuković Goranom, Primožičeva 1, Ljubljana, kot prodajalcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 5929/2008
Os-6010/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Rajka Šporarja, Detelova ulica 4, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 80/SPB-82 z dne 3. 8. 1982, sklenjene med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje in kupcema
Mirkom in Marto Hari, oba stanujoča Ljub
ljanska 85, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 53.E, v vložku 5855/54, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka na podlagi
o priznanju lastninske pravice z dne 22. 10.
2008, ki sta jo sklenila Rajko Šporar, Detelova ulica 4, Domžale in Marinka Šporar,
Metelkova ulica 1, Vir.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 6048/2008
Os-6011/09
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljic Lucije in Lane Škerjanec, obe
Aljaževa ulica 16, Vir, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– pogodbe o tranšnem plačilu št. 20/91-P
z dne 16. 5. 1991, sklenjene med prodajalcema SGP Gradnje Domžale, p.o. in GIP
Ingrad Celje in kupcem Romanom Pipanom,
Mlakarjeva ulica 11a, Kamnik.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje, na naslovu Ljub
ljanska cesta 90, Domžale, sedaj vpisan
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 82.E,
v vložku 5745/83, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljic, in sicer za Lucijo
Škerjanec do treh idealnih četrtin in Lano
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Škerjanec do ene idealne četrtine na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 7. 1997,
sklenjene med Pipan Romanom, Mlakarjeva
11, Kamnik, kot prodajalcem in Škerjanec
Markom ter Lucijo, oba Ljubljanska cesta
90, Domžale, kot kupcema ter na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča
v Domžalah, opr. št. D 209/2007 z dne 20. 9.
2007.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2009
Dn 487/2009
Os-5135/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Stanislava Perossa, Via G. Caprin
2, Trst, ki ga zastopa Ana Jamnik iz Izole,
zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne 7. 7. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 190.S, stavbišče v izmeri 180 m2, k.o. Pomjan, pri kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica pok.
Mihaela Babiča, nazadnje stanujoč Župančiči 12, Župančiči.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini 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, oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka 229. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1).
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 2009
Dn 22046/2006
Os-2268/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vlah
Saša, Preglov trg 7, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 189. E, vpisano v podvl. št.
2060/189, k.o. Slape, dne 17. 9. 2007, pod
opr. št. Dn 22046/2006, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 374/83
z dne 22. 11. 1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga je
zastopal direktor TOZD Slavko Bajt (kot
prodajalcem) in Vladom Zidarič, roj. 1953
ter Silvo Zidarič (Bricelj), roj. 1956, oba stanujoča Tržaška 99, Ljubljana (kot kupcema)
za stanovanje št. 35 v 3. nadstropju, v izmeri
44,82 m2, objekt ALK 24, lokacija MS 4/5
Fužine v Ljubljani,
– prodajne pogodbe z dne 8. 5. 1995,
sklenjene med Ladom Zidaričem EMŠO
0304953500484,
stanujočem
Leninov
trg 9, Ljubljana in Silvo Zidarič, EMŠO
3112956505503, stanujočo Vogelna ul. 4,
Ljubljana (kot prodajalcema) ter Elizabeto
Vodišek, EMŠO 2509919505351, stanujočo
Rojčeva ul. 18, Ljubljana (kot kupovalko), za
stanovanje št. 35 v 3. nadstropju, v izmeri
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44,82 m2, objekt ALK 24, lokacija MS 4/5
Fužine v Ljubljani
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 31. 1. 2008
Dn 28517/2005
Os-3763/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Klemenc Marije, Mazijeva ulica 13, Ljubljana,
ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska 18/a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 2128/41 – garaža št. 42 v pritličju, Drenikova in Mazijeva,
Ljubljana – k.o. Spodnja Šiška, dne 12. 3.
2009, pod opr. št. Dn 28517/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med SG Standard Šiška in Štrabac Mirkom, Kersnikova 12, Ljubljana, za
garažo št. 42, v objektu garaž Triplex G ob
Drenikovi ulici v k.o. Spodnja Šiška,
– pogodbe o nakupu garaže z dne 7. 9.
1979, sklenjene med Štrabac Mirkom, Kersnikova 12, Ljubljana i Klemenc Marijo, Štefanova 19, 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 11. 5. 2009
Dn 8006/2007
Os-5753/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivanke Zupanc, Črtomirova ulica 20, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 209.E, vpisani v podvložek št. 3677/49, v k.o. Bežigrad, dne 8. 5.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 484 z dne 11. 1.
1967, sklenjene med GP »Obnova«, Titova
39, Ljubljana, kot prodajalcem in Kavčič Silvom, Pokopališka 16/2, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za dvoinpolsobno stanovanje
v III. stopnišču, št. 9, v izmeri 74,00 m2 neto,
v zapadnem delu Savskega naselja, v bloku »F«,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6.
1982, sklenjene med Kavčič Silvom, Pokopališka 16/2, Ljubljana, kot prodajalcem in
Predalič Silvo in Alojzem, oba Brinje 1/55,
Grosuplje, kot kupcema, in sicer za dvoinpolsobno stanovanje v III. stopnišču, št. 9,
v izmeri 74,00 m2 neto, v zapadnem delu
Savskega naselja, v bloku »F«.
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
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zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 4130/2007
Os-5754/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Gabrijelčič, Na peči 6, Ljubljana, ki jo
zastopa Jožica Nerat - Rupnik, direktorica
JUS-KO d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 8.E, vpisani v podvložek
št. 1270/8, v k.o. Štepanja vas, dne 6. 5.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 7.
1962, sklenjene med Stanovanjskih skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine
Ljubljana Moste-Polje, kot prodajalcem in
Nado Pristovnik, Na peči 6, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za dvosobno stanovanje št. 8 v I. nadstropju večstanovanjskega
objekta, v izmeri 55,48 m2, na naslovu Na
peči 6, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 8. 4. 1968, sklenjene med Nado Pristovnik, Na peči 6, Ljub
ljana, kot prodajalko in Seršen Cirilom, Parmova ulica 36, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za stanovanje št. 8, v I. nadstropju večstanovanjskega objekta, v izmeri 55,48 m2,
na naslovu Na peči 6, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 28. 8. 1985,
sklenjene med Seršen Cirilom, Parmova
ulica 36, Ljubljana, kot darovalcem in Seršen Vekoslavom, Kolarjeva 16, Ljubljana,
kot obdarjencem, in sicer za stanovanje št.
8, v I. nadstropju večstanovanjskega objekta, v izmeri 55,48 m2, na naslovu Na peči
6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 1692/2008
Os-5759/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rajka Ocepka, Koroška ulica 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, ident. št. 73.E, stanovanje št. 73
v VI. nadstropju, vl. št. 4134/73, k.o. Bežigrad, Novakova ulica 1, 1000 Ljubljana,
dne 25. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1052 z dne
21. 9. 1971 glede nepremičnine, enosobnega stanovanja, v izmeri 43,38 m2, št. 73,
VI. nadstropje, na Novakovi ulici 6 v Ljub
ljani, stanovanjski blok A9, sklenjene med
gradbenim podjetjem »Obnova« Ljubljana,
Titova 39, Ljubljana, kot prodajalcem ter Lenardom in Magdo Horvat, Tomačevska 13,
Ljubljana, kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 3620/2008
Os-5760/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jasima Handanovića, Jakčeva 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium, d.o.o., Lily Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini ident. št. 108.E, stanovanje št.
8 v 1. nadstropju na Jakčevi ulici 14 v Ljub
ljani, vl. št. 1368/33, k.o. Štepanja vas, dne
5. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
1219/91 z dne 13. 1. 1992 glede nepremičnine v stanovanjski hiši na Vlahovičevi 2
v Ljubljani, stanovanje št. 8 v 1. nadstropju,
v izmeri 60,92 m2, sklenjena med Mestom
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot prodajalcem in Jasimom Handanovićem, Vlahovičeva 14, 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 14. 7. 2009
Dn 3698/2008
Os-5761/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleša Stergarja, Kunaverjeva ulica 14, Ljub
ljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine,
d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
ident. št. 133.E, stanovanje št. 507 v 7. etaži na Kunaverjevi ulici 14 v Ljubljani, vl. št.
3342/105, k.o. Dravlje, dne 5. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji nepremičnine, trisobno stanovanje št. 507 v 7. etaži (5. nadstropje), s shrambo v 1. etaži (klet), v skupni izmeri 79,88 m2, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Kunaverjeva ulica 12 in 14, k.o.
Dravlje, in sicer v korist pravnega prednika
Branke Nefat;
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 1.
1986 za trisobno stanovanje št. 507 v 7.
etaži (5. nadstropje), s shrambo v 1. etaži
(klet), v skupni izmeri 79,88 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Kunaverjeva ulica
12 in 14, sklenjene med prodajalko Branko
Nefat, Novo Polje cesta IV/34, Ljubljana,
in kupovalko Vitomiro Robežnik, Cesta na
Brdo 68c, 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 14. 7. 2009
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Dn 17390/2007
Os-5765/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nataše Barbare Gračner, Ulica bratov Učakar 104, Ljubljana, ki jo zastopa Borut Rangus, odvetnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah ident. št.
27.E, garaža št. 3 v pritličju Ulice bratov
Učakar 118 v Ljubljani, vl. št. 4425/27, k.o.
Zgornja Šiška, in ident. št. 64.E, garažni
boks št. 117 v kleti v Ulici bratov Učakar
116 v Ljubljani, vl. št. 4425/64, k.o. Zgornja
Šiška, dne 25. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 78-6367 z dne
14. 7. 1978, glede nepremičnine, trisobnega
stanovanja št. 3 v pritličju stanovanjskega
objekta H 7-8, v skupni izmeri 101,26 m2,
parc. št. 2219/8, k.o. Zgornja Šiška, in garažnega boksa št. 117 na istem naslovu, v izmeri 15,15 m2, sklenjene med prodajalcem
GIP Ingrad, Ljubljanska cesta 16, Celje, in
Ivanko Vrhovčak, Trg komandanta Staneta
5, 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 14. 7. 2009
Dn 18103/2007
Os-5766/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janje Klopčič, Ziherlova ulica 43, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 13.E, vpisani v podvložku
št. 5985/13, v k.o. Trnovsko predmestje, dne
7. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št. 282/81-M.G.
z dne 2. 10. 1981, ki je sklenjena med sledečimi strankami: Samoupravna stanovanjska
skupnost Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 14,
Zavod za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o.,
Ljubljana, Tomažičeva c. 10 in Janjo Klopčič, Zelena pot 9, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za dvoinpolsobno stanovanje št. 13,
v izmeri 71,24 m2, v II. nadstropju v objektu
D-3, sedaj nepremičnina z ident. št. 13.E,
vpisana v podvložku št. 5985/13, v k.o. Trnovsko predmestje,
– dodatka št. 1/412-111/82-M.G. z dne
1. 12. 1982 k pogodbi št. 282/81 z dne
12. 10. 1981 o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, sklenjenem med sledečimi strankami: Samoupravna stanovanjska
skupnost Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 14,
Zavod za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o.,
Ljubljana, Tomažičeva c. 10 in Janjo Klopčič, Zelena pot 9, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za dvoinpolsobno stanovanje, št. 13,
v izmeri 71,24 m2, v II. nadstropju v objektu
D-3, sedaj nepremičnina z ident. št. 13.E,
vpisana v podvložku št. 5985/13, v k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 9386/2007
Os-5777/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Veselko Vesne, Vožarski pot 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 19.E, vpisani v podvložku št. 444/19, v k.o. Ljubljana mesto, dne
8. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 10. 1992, sklenjene med Državno založbo Slovenije, Mali
trg 6, Ljubljana, kot prodajalko in Korošec
Mileno, Vožarski pot 8, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za garsonjero št. 19, v izmeri
25,10 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju v stanovanjski stavbi, na naslovu Vožarski pot
8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 12811/2007
Os-5778/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirjam Levstik - Bravničar, Gregorčičeva ulica
13, Ljubljana, ki jo zastopa Vasja Kajfež,
odvetnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini ident. št. 13.E, garaža št. 17, v kleti na Igriški ulici 5 v Ljubljani,
vl. št. 216/13, k.o. Gradišče I, dne 25. 5.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dodatka
z dne 3. 12. 1975 h kupoprodajni pogodbi
št. 226, z dne 22. 6. 1965, glede nepremičnine, parkirnega mesta št. 17, v kleti
trgovsko-poslovnega objekta »F« ob Igriški
ulici v Ljubljani, parc. št. 26/3 in 26/1, k.o.
Gradiško predmestje, sklenjenim med Gradbenim podjetjem »Tehnika«, Vošnjakova 8,
Ljubljana, kot prodajalcem in dr. Mirjam Levstik - Bravničar, Gregorčičeva 13, Ljubljana,
kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 18070/2007
Os-5779/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nikole Trifunovića, Rojčeva ulica 16, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa notar Miro Košak, Trg
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republike 3, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
20.E, vpisani v podvložku št. 1425/27 v k.o.
Moste, dne 4. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 3886/04-SM
z dne 7. 5. 1993, sklenjene med Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, kot prodajalcem
in Nikolo Trifunovićem, Rojčeva 16, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za dvoinpolsobno
stanovanje št. 20 v 5. nadstropju stanovanjskega bloka, Rojčeva 16, Ljubljana, sedaj
nepremičnina z ident. št. 20.E, vpisana
v podvložku št. 1425/27, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 15042/2007
Os-5780/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maruše Medič, Rimska cesta 14, Ljubljana, ki jo
zastopa Vasja Kajfež, odvetnik iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini ident. št. 18.E, garaža št. 12, v kleti
na Igriški ulici 5 v Ljubljani, vl. št. 216/18,
k.o. Gradišče I, dne 25. 5. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. F-G/12
z dne 12. 8. 1976 glede nepremičnine, parkirnega mesta št. 12 v trgovsko-poslovnem
objektu »F« ob Igriški ulici v Ljubljani, parc.
št. 26/3 in 26/1, k.o. Gradiško predmestje,
sklenjenim med Gradbenim podjetjem »Tehnika«, Vošnjakova 8, Ljubljana, kot prodajalcem in Marušo Medič, Rimska cesta 14,
Ljubljana, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
Dn 17229/2007
Os-5913/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Kuzme, Gančani 18a, Beltinci, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 49.E in 50.E, stanovanje št. 25,
v III. nadstropju in klet št. 25, vpisani v podvl.
št. 2805/25, k.o. Dravlje, na naslovu Adamičeva 22, Ljubljana, dne 5. 6. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 71-3880 z dne 26. 6.
1971, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana, Celovška cesta 89, Ljub
ljana, kot prodajalcem in Regali Alenko, Glavarjeva 20, Ljubljana kot kupovalko, glede
nepremičnine, enosobno stanovanje, v skupni izmeri 41,85 m2, št. 25, ki leži v III. nad-
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stropju v tretjem stopnišču na severni strani
bloka T-3 na zemljišču parc. št. 809/52, k.o.
Dravlje, Adamičeva ulica 22, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4.
1978 glede nepremičnine, enosobno stanovanje, v skupni izmeri 41,85 m2, št. 25, ki
leži v III. nadstropju v tretjem stopnišču na
severni strani bloka T-3 na zemljišču parc.
št. 809/52, k.o. Dravlje, Adamičeva ulica 22,
Ljubljana, sklenjene med prodajalko Alenko
Regally, Adamičeva 22, Ljubljana, in kupcem Vinkom Vasletom, Črtomirova ulica 22,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009
Dn 1840/2007
Os-5914/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lava
d.o.o., Tavčarjeva ulica 15, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Bojan Klenovšek iz Ljub
ljane, Nazorjeva ulica 8, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini, štirisobnem
stanovanju s kabinetom v II. nadstropju,
v izmeri 134 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi, na naslovu Tavčarjeva 15, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 2418/1, v k.o. Tabor,
dne 5. 6. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dogovora z dne 15. 4. 2005, sklenjenega
med družbo Lava d.o.o., Tavčarjeva ulica
15, Ljubljana, kot leasingojemalcem ter VBS
Hišo d.o.o., Dunajska 128a, Ljubljana, kot
leasingodajalcem, in sicer za nepremičnino, štirisobno stanovanje s kabinetom v II.
nadstropju, v izmeri 134 m2, ki se nahaja
v stanovanjski stavbi, na naslovu Tavčarjeva 15, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2418/1,
v k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009
Dn 9803/2007
Os-5915/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragana Zlatkovića, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 133.E, stanovanje
št. 25, podvl. št. 2104/133, k.o. Slape, na
naslovu Rusjanov trg 5, Ljubljana, dne 5. 6.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2045/92 z dne 3. 2. 1992 glede
nepremičnine, stanovanja št. 25, v II. nadstropju, v skupni izmeri 56,89 m2, Marinkov
trg 6, Ljubljana, sklenjene med prodajalko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1,
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Ljubljana in kupovalko Ivano Marin, Marinkov trg 6, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3.
1992 glede nepremičnine, stanovanja št. 25,
v skupni izmeri 56,89 m2, Marinkov trg 6,
Ljubljana, sklenjene med prodajalko Ivano
Marin, Marinkov trg 6, Ljubljana, in kupcem
Aldom Prinčičem Senčna pot 83, Portorož;
– prodajne pogodbe z dne 29. 5. 1995
glede nepremičnine, stanovanja št. 25, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe, v skupni
izmeri 56,89 m2, Rusjanov trg 5 (prej Marinkov trg 6), Ljubljana, sklenjene med prodajalcem Aldom Prinčičem, Senčna pot 83,
Portorož, ter kupcema Djuko in Draganom
Zlatkovićem, oba Preglov trg 11, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009
Dn 18090/2007
Os-5916/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marte Zupančič, Kantetova 62, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 1.E, vpisani v podvložku
št. 5985/1, v k.o. Trnovsko predmestje, dne
8. 6. 2009 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. 28/81-M.G. z dne 2. 2. 1982, ki je
sklenjena med sledečimi strankami: Samoupravna stanovanjska skupnost Ljubljana
Vič-Rudnik, Trg MDB 14, Zavod za urejanje
stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana, Tomažičeva c. 10 in Jelko Zupančič, Ljubljana,
C. na Brdo 86/a, Ljubljana, in sicer za dvosobno stanovanje v objektu D-3, št. stan. 1,
v pritličju, v izmeri 68,90 m2, sedaj nepremičnina z ident. št. 1.E, vpisana v podvložku
št. 5985/1, v 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 18. 8. 2009
Dn 6867/2008
Os-5937/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dragice Stupar, Ilirska ulica 36, Ljubljana,
ki jo zastopa Percom – Perdan Saša s.p.,
Jezerska cesta 41, Kranj, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
141.E, vpisani v podvložku št. 1339/141,
v k.o. Štepanja vas, dne 23. 6. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 116 z dne
5. 11. 1991 in aneksa k tej pogodbi z dne
11. 2. 1992, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalko in Cankar Mojco, Ulica

Vide Janežič 17, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za stanovanje št. 4 v Ljubljani, Ulica
Vide Janežič 17, v izmeri 39,96 m2,
– kupoprodajne podobe iz februarja
1992, sklenjene med Cankar Mojco, Ulica
Vide Janežič 17, Ljubljana, kot prodajalko
in Galetom Alojzom Vidom, Mala vas pri
Grosupljem 19, kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 4 v Ljubljani, Ulica Vide Janežič
17, v izmeri 39,96 m2,
– darilne pogodbe z dne 26. 6. 1992,
sklenjene med Galetom Alojzom Vidom,
Mala vas pri Grosupljem 19, kot darovalcem in Galetom Andrejem, Grablovičeva 38,
Ljubljana, kot obdarjencem, in sicer za stanovanje št. 4 v Ljubljani, Ulica Vide Janežič
17, v izmeri 39,96 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 18. 8. 2009
Dn 17591/2007
Os-5938/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa po pooblastilu Nataše
Turšič, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičninah parc. št. 1761/64, 1761/65,
1761/66, vpisanih v vložku št. 2141
v k.o. Bežigrad, dne 8. 5. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
I-222/DR-97 z dne 18. 4. 1997, sklenjene
med DIS Consulting, družbo za svetovanje,
priprave in izvajanje investicij d.o.o., Robbova 2, Ljubljana, kot prodajalcem in Mestno
občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za nepremičnine parc. št.
1770, park v izmeri 560 m2, parc. št. 1772/6,
dvorišče v izmeri 113 m2, parc. št. 177/7,
dvorišče v izmeri 66 m2, parc. št. 1761/3,
dvorišče v izmeri 1375 m2, vpisane v vložek
št. 2141, 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 18. 8. 2009
Dn 9450/2007
Os-5940/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža Živica, Gotska ulica 4. Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
38.E, stanovanje št. 4 v I. nadstropju, vl. št.
3017/38, k.o. Dravlje, na naslovu Gotska ulica 4, Ljubljana, dne 5. 6. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3941
z dne 26. 8. 1971, glede nepremičnine triinpolsobno stanovanje v pribl. skupni izmeri
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91,35 m2, št. 4, I. nadstropje v II. stopnišču
v smeri sever–jug v objektu T-1, ki stoji na
zemljišču parc. št. 809/22, k.o. Dravlje, sklenjena med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, in kupcem Zlatkom
Stepančičem, Rožičeva 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2009
Dn 18656/06
Os-6233/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa Lidija Žvajker, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah pripisanih podvložkom št. 1251/16, 17, 18, 26, 28, 29, 45,
46, 48, 49; vse k.o. Zgornje Radvanje, pod
opr. št. Dn 18656/06, dne 22. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 107-007 z dne 1. 7. 1993, sklenjene med
prodajalcem SKB – Investicijskim podjetjem
d.o.o. Ljubljana, Slovenska 56, ki ga je zastopal direktor Jože Kavčič in kupcem Občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
ki ga je zastopal predsednik IS SO Maribor
Anton Rous, s katero je prodajalec prodal
kupcu naslednja stanovanja: stanovanje št.
4, 5 in 6 v stavbi, na naslovu Lackova cesta
43, Maribor, stanovanje št. 14, 16, 17 in 18
v stavbi, na naslovu Lackova cesta 43a,
Maribor in stanovanje št. 25, 26, 28 in 29
v stavbi, na naslovu Lackova cesta 43b,
Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 8343/07
Os-6234/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Markizet d.o.o., Loška ulica 8, Maribor, ki ga po
pooblastilu zastopa notarka Breda Horvat,
Vetrinjska ulica 11, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice v korist Ljubiše Aleksića,
stanujočega Križna cesta 39a, Hoče, na nepremičninah pripisanih podvl. št. 1311/31 in
1311/32, k.o. Maribor – Grad, pod opr. št.
Dn 8343/07, dne 23. 7. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 12/02 z dne 13. 11. 2002
sklenjene med prodajalcem Marking TG,
d.o.o., Maribor, Loška ulica 8, ki ga je zastopal direktor Avgust Heričko in kupcem
Markizet d.o.o., Maribor, Loška ulica 8, ki ga
je zastopal direktor Avgust Heričko, s katero je prodajalec kupcu, med drugim prodal
parkirno mesto št. PP2 v kleti poslovnostanovanjskega objekta v Mariboru, Loška
ulica 10, pripisano podvl. št. 1311/32, k.o.

Maribor – grad in garažo št. G7 v kleti istega
objekta, pripisano podvl. št. 1311/12, k.o.
Maribor – grad in na navedeni nepremičnini
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca in
– pogodbe ev. št. 06/03 sklenjene dne
14. 5. 2003 med prodajalcem Markizet
d.o.o., Loška ulica 8, Maribor, ki ga je zastopal direktor Avgust Heričko in kupcem Ljubišo Aleksićem s.p., Križna cesta 39a, Hoče,
s katero je prodajalec kupcu, med drugim,
prodal parkirno mesto št. PP1 v kleti poslovno-stanovanjskega objekta »S – 1«, pripisano podvl. št. 1311/31, k.o. Maribor – grad in
parkirno mesto št. PP2 v kleti iste stavbe,
pripisano podvl. št. 1311/32, k.o. Maribor –
grad ter za obe nepremičnini dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Ljubiše
Aleksića.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 10060/06
Os-6235/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Marking TG d.o.o., Osojnikova ulica 9, Ptuj
in Markizet d.o.o., Loška ulica 8, Maribor,
ki ju po pooblastilu zastopa notarka Breda Horvat, Vetrinjska ulica 11, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Markizet d.o.o. na nepremičnini pripisani podvl. št. 1311/12, k.o. Maribor – grad,
pod opr. Dn 10060/06, dne 23. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 12/02
z dne 13. 11. 2002 sklenjene med prodajalcem Marking TG, d.o.o., Maribor, Loška
ulica 8, ki ga je zastopal direktor Avgust
Heričko in kupcem Markizet d.o.o., Maribor,
Loška ulica 8, ki ga je zastopal direktor Avgust Heričko, s katero je prodajalec kupcu,
med drugim prodal garažo št. G7 v kleti poslovno-stanovanjskega objekta »S-1«
v Mariboru, Loška ulica 10, vpisano v podvl.
št. 1311/12, k.o. Maribor – grad in na njej
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 Markizet d.o.o.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 11490/08
Os-6236/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janka Ferliča, stanujočega Dupleški vrh 73,
Spodnji Duplek, za izbris stare hipoteke,
pod opr. št. Dn 11490/08, dne 4. 8. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za izbris
stare hipoteke, vknjižene pri nepremičninah
zastavnega dolžnika Ferlič Janka, parc. št.
131, 132, 130, vl. št. 98, k.o. Spodnji Duplek; parc. št. 204/12, vl. št. 271, k.o. Žikarce in parc. št. 84, 366/23, 93/1, 93/2 in
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93/3, vl. št. 321, k.o. Dvorjane, na podlagi
pravnomočnega sklepa o dedovanju z dne
24. 10. 1960, opr. št. O 172/60, v znesku
103.563,00 YUD, v korist upnika Janka Pečarja, pod opr. št. Dn 3055/61.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica, vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 16199/04
Os-6237/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Krekova družba za storitve, trgovino, posredništvo d.o.o. Partizanska cesta 5, Maribor, ki
jo zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1638/46, k.o. Maribor
– grad, pod opr. št. Dn 16199/04, dne 15. 7.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 20, sklenjene dne 23. 11. 1992 med prodajalcem
Fineko d.o.o., finančne storitve, trženje in
svetovanje, Maribor, Tyrševa ulica 2, ki ga
je zastopal Vlado Golob in kupcem Bojanom
Božičem, Plečnikova ulica 1, Maribor, s katero je slednji od prodajalca kupil pisarno
št. 8 (305) v III. nadstropju poslovne stavbe
Partizanska cesta 3-5, stoječe na parc. št.
1198/1, pripisane vl. št. 1062, k.o. Maribor –
grad in na kateri je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca in
– kupoprodajne pogodbe št. 21, sklenjene dne 24. 11. 1992 med prodajalcem
Fineko d.o.o., finančne storitve, trženje in
svetovanje, Maribor, Tyrševa ulica 2, ki ga
je zastopal Vlado Golob in kupcem Interdom
d.o.o., Prešernova ulica 1, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Branko Novak, s katero
je slednji od prodajalca kupil pisarne: št.
3 (300), 4 (301), 51 (346) in 52 (366) v III.
nadstropju poslovne stavbe Partizanska cesta 3-5, Maribor, stoječe na parc. št. 1198/1,
pripisani vl. št. 1062, k.o. Maribor – grad in
na kateri je prodajalec 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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 16005/04
Os-6238/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Durjave, stanujočega Ob bregu 28, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1540/85, k.o.
Maribor – grad, pod opr. št. Dn 16005/04,
dne 14. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 28. 1. 1975 sklenjene
med prodajalcem podjetjem Stavbar Maribor in kupcem podjetjem Primat, za poslovni
prostor v izmeri 206,12 m2, v stavbi na na-
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slovu Prešernova ulica 12, Maribor, stoječi
na parc. št. 1005, pripisani vl. št. 354, k.o.
Maribor;
pogodbe, sklenjene neznanega datuma,
o združitvi Elektrokovine, Primata, Strojkoplasta, Strojne in TSN;
– samoupravnega sporazuma o razporeditvi sredstev, pravic in obveznosti, sklenjenega meseca junija 1985, s katerim je bilo
podjetju Elektrokovina razporejen poslovni
prostor, v izmeri 206,12 m2 v stavbi na naslovu Prešernova ulica 12, Maribor in
– kupoprodajne pogodbe št. 2, sklenjene
dne 3. 8. 1993 med prodajalcem Elektrokovino d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 23,
Maribor, ki ga je zastopal direktor Murat Dedič in kupcem Fineko d.o.o., Tyrševa ulica
2, Maribor, ki ga je zastopal direktor Vlado
Golob, s katero je prodajalec kupcu prodal
poslovni prostor v velikosti 206,12 m2 v stavbi, na naslovu Prešernova ulica 12, Maribor,
stoječi na parc. št. 1005, pripisani vl. št. 354,
k.o. Maribor – grad in dovolil, da se pri predmetni nepremičnini vknjiži pravica uporabe
oziroma lastninska pravica na pravno osebo
Fineko d.o.o.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 1188/04
Os-6239/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jolande Šoštarič, stanujoče Grajena 21/a,
Ptuj, ki jo zastopa odvetnica Justina Hrastnik, Partizanska cesta 3-5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 2700 in 2701, pripisanih vl. št.
465, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 1188/04,
dne 21. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
izročilne pogodbe za primer smrti, ki so jo
dne 30. 7. 1991 sklenili Marija Vogrinec in
Ana Golob kot izročevalki ter Jolanda Šoštarič in Milan Šoštarič kot prevzemnika,
s katero so se dogovorili, da ob smrti obeh
izročiteljic preide 2/5 nepremičnin vpisanih
v vl. št. 465, k.o. Pobrežje, ki je last Marije Vogrinec in 1/5 nepremičnin vpisanih
v istem vložku, ki je last Ane Golob, na oba
prevzemnika na vsakega 1/2 in na podlagi
katere sta izročevalki na njih dovolili ob njuni smrti vknjižbo lastninske pravice v korist
prevzemnikov v navedenem deležu.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 14729/04
Os-6240/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tržnica Maribor d.d., Vodnikov trg 5, Maribor, ki ga zastopa pooblaščenec Ramzes

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d.o.o., Podgrajsova ulica 12, Maribor, po
direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1638/23, k.o. Maribor – grad, pod opr. št.
Dn 14729/04, dne 21. 7. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
31-FJ, sklenjene dne 31. 1. 1995 med prodajalcem Interprom d.o.o. Maribor, Partizanska 3-5, Maribor in kupcem Tržnice Maribor
p.o., Vodnikov trg 5, Maribor, za poslovne
prostore – pisarne št. 40, 41 in 42 v II.
nadstropju stavbe Partizanska 3-5, Maribor,
stoječe na parc. št. 1198/1, vpisane v vl. št.
1062, k.o. Maribor – grad in s katero je prodajalec na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 15595/04
Os-6241/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja TSN
d.o.o., Šentiljska cesta 49, Maribor, ki ga zastopa direktor Vladimir Palčec, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1927/8, k.o. Koroška vrata, pod
opr. št. Dn 15595/04, dne 13. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o ureditvi
pravic oddajanja stanovanja, ki so pripadala bivšemu združenemu podjetju Elektroindustriji in splošni montaži Maribor, v katerem podjetju so bile vključene organizacije
združenega podjetja – Tovarna opreme za
pralnice in gospodinjstvo, Tovarna stikalnih naprav in EM – Hidromontaža Maribor,
sklenjene med delovno organizacijo EM –
Hidromontažo Maribor, z n.sol.o., delovno
organizacijo Tovarno kovinske opreme Primat Maribor, z n.sol.o. in delovno organizacijo Tovarno stikalnih naprav v Mariboru,
z n.sol.o., aprila leta 1974, s katero so se
sopogodbenice v členu IX. sporazumele, da
ima kot imetnik pravice uporabe med drugim
tudi nad stanovanjem št. 7, garsonjera F v
III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Vinarska ulica 7, parc. št. 315, k.o. Koroška
vrata pravico oddajanja tega stanovanja pogodbena stranka Tovarna stikalnih naprav.
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 8. 9. 2009
Dn 917/00
Os-6242/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, ki jo zastopa župan, njega pa
po generalnem pooblastilu Slava Kurtin, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1680/6, k.o. Spodnje

Radvanje v korist Marjana Vajsa, stanujočega Za vasjo 14a, Maribor, pod opr. št.
Dn 917/00, dne 21. 7. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 2321/92
z dne 14. 8. 1992 in aneksa k tej pogodbi
z dne 28. 8. 1998, ki sta jo na osnovi določil
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91) sklenila prodajalka Občina Maribor,
ki jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta
Anton Rous in kupec Marjan Vajs, EMŠO:
1611957500067, stanujoč Borova vas 26,
Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske hiše Borova vas 26, Maribor, stoječe
na parc. št. 2362, k.o. Spodnje Radvanje in
na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na 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 Marjana Vajsa.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2009
Dn 4757/09
Os-6265/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka Mačka, stanujočega Prušnikova ulica
34, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Nenad
Zečević, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 1652/190, k.o. Spodnje
Radvanje, pod opr. št. Dn 4757/09, dne 6. 7.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 1692/92 z dne
10. 1. 1992, sklenjene na osnovi določil
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91) med prodajalko Občino Maribor, ki
jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta
Anton Rous in kupovalko Tatjano Marinič,
EMŠO 2905950505257, stanujočo Prušnikova ulica 34, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 112 v VI.
nadstropju stanovanjske hiše Prušnikova ulica 34, Maribor, parc. št. 1116/1, k.o. Spodnje
Radvanje in na tem dovolila vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupovalke;
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 3.
1996, sklenjene med prodajalko Tatjano Marinič, roj. 19. 5. 1950, stanujočo Prušnikova
ulica 34, Maribor in kupcem Marjanom Mesičkom, roj. 28. 10. 1956, stanujočim Cron
25, Krefeld, ki ga je zastopal odvetnik Josip Sever, Partizanska cesta 3–5, Maribor,
s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 112, VI. nadstropje stanovanjske
hiše Prušnikova ulica 34, Maribor, parc. št.
1116/1, k.o. Spodnje Radvanje in na tem
dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca;
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 7.
2002, opr. št. SV 798/2002, sklenjene med
prodajalcem Marjanom Mesičkom, roj.
28. 10. 1956, stanujočim Cron 25, Krefeld, Republika Nemčija in kupcem Darkom
Mačkom, roj. 31. 3. 1980, stanujočim Prušnikova ulica 34, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 112, v VI.
nadstropju, na naslovu Prušnikova ulica 34,
Maribor, parc. št. 116/1, k.o. Spodnje Radvanje in na tem dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2009
Dn 2174/09
Os-6266/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Danice Igrec, stanujoče Cesta XIV. divizije 1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, pripisanih podvl. št.
3499/9 in 3499/8, k.o. Pobrežje, pod opr.
št. Dn 2174/09, dne 1. 7. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 344/92 z dne 30. 9. 1992, ki
sta jo na podlagi določil Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91) sklenila
prodajalec MTT – Tovarna tkanin Melje p.o.,
Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, ki ga je
zastopal direktor podjetja Tone Taks in kupca Vladislav Šimac, EMŠO 0811950501225
in Zdenka Šimac, EMŠO 0101957500871,
oba stanujoča Cesta XIV. divizije 1, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal
stanovanje št. 7, v pritličju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Cesta XIV. divizije 1, parc.
št. 1084/5, pripisano vl. št. 2058, k.o. Pobrežje, in na njem dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice na ime kupcev, vsakega
do 1/2 celote;
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 2.
1996, sklenjene med prodajalcem MTT –
Tovarna tkanin Melje p.o., Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, ki ga je zastopal
direktor Milan Ledinek in kupovalko Zdenko Šimac, stanujočo Cesta XIV. divizije 1,
Maribor, s katero je prodajalec kupovalki
prodal eno polovico večnamenskega skupnega prostora – pokrite terase oziroma
stepalnika v pritličju stanovanjskega bloka
v izmeri 8,32 m2, ki meji na stanovanje št.
7, na naslovu Cesta XIV. divizije 1, Maribor,
parc. št. 1084/5, vl. št. 2058, k.o. Pobrežje
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2009
Dn 17916/08
Os-6315/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Euroval d.o.o., Miklavška cesta 59, Hoče, ki ga
zastopa direktor Stanislav Valand, tega pa
po pooblastilu odvetniška pisarna Ivan Gorjup in ostali, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 2438/1 in 2439, oboje vl. št.
2057, k.o. Pobrežje, pod opr. št. 17916/08,
dne 4. 8. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 25. 4. 2005, skle-

njene med prodajalcem MTT Tovarno tkanin
Melje, d.d. – v stečaju, Kraljeviča Marka 19,
Maribor, ki ga je zastopal stečajni upravitelj
Gorazd Zemljarič in kupcem Euroval, družba za gradbeništvo, transport in storitve,
d.o.o., Miklavška 59, Hoče, ki ga je zastopal
direktor Stanislav Valand, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnine parc. št.
2438/1, njiva v izmeri 1450 m2 in parc. št.
2439, vinograd v izmeri 320 m2 in travnik
v izmeri 320 m2, pripisane vl. št. 2057, k.o.
Pobrežje in na njih dovolil vpis lastninske
pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2009
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parc. št. 1948, 1949/1, 1950, 1951, 1952,
1953, 1955/2, 1957, 1955/1 in 1956/1, k.o.
Koroška vrata in na tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist darilojemalca do
1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Štefanije Ribič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2009

Dn 18412/08
Os-6316/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Milošič, stanujoče Žmavčeva ulica
2, Maribor, ki jo zastopa odvetnica Breda
Senčar Leljak, Partizanska cesta 20, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2069/6, k.o. Koroška vrata, na deležu 1/3 celote, pod opr.
št. Dn 18412/08, dne 2. 7. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
9. 9. 1997, sklenjene med prodajalko Ivanko
Boehmer, roj. 13. 3. 1926, stanujočo Maribor, Kosarjeva ulica 58 in kupcem Ignacem
Ferčcem, roj. 23. 6. 1934, stanujočim Maribor, Ulica Krgujevskih žrtev 77, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 5
v stanovanjskem bloku na Kosarjevi ulici 58,
Maribor in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2009

Dn 1647/2008
Os-5421/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti 15. 4. 2008 na predlog
Zore Bizjak, Dutovlje 115a, Dutovlje, ki jo
zastopa hči Sonja Turel, Tureli 50, Renče, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, izdalo
sklep opr. št. Dn 1647/2008 z dne 5. 6.
2009 o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 16/104 z dne 15. 10. 1969, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Gorica Nova Gorica, ki ga je zastopalo Stanovanjsko podjetje Občine Nova Gorica po
direktorju Šavle Branku kot prodajalcem in
Koron Adrijano, Grčna št. 59, Nova Gorica,
kot kupcem, katere predmet je bilo enosobno stanovanje v II. nadstropju št. 2E in
klet št. 11 v stanovanjskem bloku LB-1-2
na Ledinah v Novi Gorici (po trenutnih ZK
podatkih: nepremičnina z identifikacijsko št.
14.E, 1-sobno stanovanje št. 14, z oznako
2E v II. nadstropju, Cankarjeva ulica 5, Nova
Gorica, površine 33,41 m2, vpisana v podvl.
št. 2806/15, k.o. Nova Gorica).
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
imetnika: Zore Bizjak, Dutovlje 115a, 6221
Dutovlje, EMŠO: 0512926505123.
Poziva se vse morebitne imetnike 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 listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 6. 2009

Dn 12631/08
Os-6317/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leopolda Ribiča, stanujočega Prešernova ulica
12, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1821/15,
k.o. Koroška vrata, v korist predlagatelja
v višini 1/2 celote in v korist Štefanije Ribič, stanujoče Prešernova ulica 12, Maribor,
v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 12631/08,
dne 2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe, sklenjene 4. 3. 1993 med
darilodajalcem Francem Kvarom, roj. 17. 9.
1929, stanujočim Sadjarska ulica 25b, Maribor in darilojemalcem Benom Kvarom, roj.
30. 4. 1960, stanujočim Koroška cesta 69,
Maribor, s katero je darilodajalec podaril darilojemalcu 1/2 nepremičnine – stanovanja
št. 15 v V. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Koroška cesta 69, stoječe na

Dn 66/2009
Os-6207/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 66/2009 z dne 20. 5. 2009
uveden postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – prodajne pogodbe sklenjene
med Marijo Bregovič, Marijo Gaberšek, Antonijo Jauševec, Josipom Majhnom, Stjepanom Pavlovičem, Rozo Petovar, Ivano
Škorjanec in Marijo Vincetič kot prodajalci in
kupcema Ano in Antonom Vidovičem, za solastniški delež do 16/40 nepremičnin, parc.
št. 305/1 – pašnik, v izmeri 8043,00 m2,
parc. št. 308 – pašnik v izmeri 497,00 m2 in
parc. št. 49.S – dvorišče, v izmeri 537,00 m2
in stavbišče, v izmeri 186,00 m2, vse vpisane v vl. št. 126, k.o. Korenjak.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Ane Vidovič, EMŠO: 2207924505215, Korenjak 19, Zavrč in Antona Vidovič, EMŠO:
0705922500138, Korenjak 19, Zavrč, vsakega do 8/40.
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S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št.
58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 9. 2009
Dn 2855/2009
Os-6267/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 2855/2009 z dne 3. 7. 2009
začet postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe
z dne 4. 4. 1997, sklenjene med Edvardom
Podpečanom kot prodajalcem in Antonom
Lovrecom kot kupcem, za nakup in prodajo
nepremičnine – trisobnega stanovanja št.
4, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu
Kvedrova ulica 5 na Ptuju, v skupni izmeri
75,09 m2, ki leži na parc. št. 545/8, sedaj vpisano v etažno lastnino z ident. št. 4.E, pripisana pri podvložku št. 2963/4, k.o. Ptuj.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljev: Franc Levanič, EMŠO
1310951501193, Kvedrova ulica 5, 2250 Ptuj,
in Marija Levanič, EMŠO 2807959505304,
Kvedrova ulica 5, 2250 Ptuj, za vsakega do
ene polovice (1/2).
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS, št.
58/03 in 28/09) 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 7. 2009
Dn 3154/2006
Os-5061/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 5. 5. 2007, Dn 3154/2006,
na predlog predlagatelja Željka Jakšiča, Žibernik 33, Rogaška Slatina, ki ga zastopa BONIS, Mojca Herzog s.p., Maistrova
4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, ki se nanašajo na
stanovanje št. 11 v večstanovanjski stavbi,
na naslovu Žibernik št. 33, Rogaška Slatina,
vpisano v podvložek št. 1476/12, k.o. Rogaška Slatina, kjer je vknjižena lastninska
pravica na Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve naslednjih zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 41, 12-007-15/91 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med Zdraviliščem Rogaška
– Holding d.o.o. kot prodajalcem in Bernardo Jakšič, Žibernik 28/a, Rogaška Slatina
kot kupcem in
– aneksa k tej pogodbi, sklenjenega med
Zdraviliščem Rogaška – Holding d.o.o. kot
prodajalcem in Bernardo Jakšič, Žibernik
28/a, Rogaška Slatina kot kupcem, predmet
kateirh je stanovanje št. 11, v stanovanjski hiši, na naslovu Žibernik 33, Rogaška
Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja postopka: Željka Jakšiča, roj. 7. 1. 1959,
Žibernik 33, Rogaška Slatina.
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Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v dveh mesecih 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 Šmarju pri Jelšah
dne 2. 7. 2009

Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v roku dveh mesecev od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 7. 2009

Dn 3159/2006
Os-5098/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 22. 6. 2007, Dn 3159/2006,
na predlog predlagateljev Irene in Antona
Poharc, oba stan. Žibernik 33, Rogaška Slatina, ki ju zastopa Bonis, Mojca Herzog s.p.,
Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se nanaša na stanovanje št. 17 v tretjem nadstropju
stanovanjskega bloka Žibernik 33, vpisano
v podvložek št. 1476/18, k.o. Rogaška Slatina, kjer je vknjižena lastninska pravica na
Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednje zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
41, 12-007-11/93, sklenjene dne 4. 10.
1993 med Zdraviliščem Rogaška, holding,
d.o.o. kot prodajalcem in Marjano Turniški,
Žibernik 28/a, Rogaška Slatina kot kupcem,
predmet katere je stanovanje št. 17 v stanovanjskem bloku, na naslovu Žibernik 33,
Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev postopka: Irene Poharc, roj. 18. 9. 1966
in Antona Poharca, roj. 19. 11. 1965, oba
stan. Žibernik 33, Rogaška Slatina.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 7. 2009

Dn 2968/2008
Os-6547/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hure Grvala, Cesta maršala Tita 41, Jesenice, ki jo zastopa Dominvest d.o.o., Cesta
maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2175-485-55.E pri podvl. št. 2318/55,
k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št.
2968/2008 z dne 1. 10. 2008, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to
je kupoprodajna pogodba št. 52-39/94, sklenjena med prodajalcem Občino Jesenice,
Cesta maršala Tita 78, Jesenice in kupcem
Huro Grvala, Jesenice, Cesta maršala Tita
41, EMŠO: 1105954505375 s katero je prodajalec prodal enosobno stanovanje v 10,
1 etaži št. 55, Cesta maršala Tita 41, 4270
Jesenice, v izmeri 40,16 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2175-485-55. E pri podvl. št.
2318/55, k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Hure Grvala, Jesenice, Cesta maršala
Tita 41, do celote, predložene listine pa niso
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v 1 mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 9. 2009

Dn 217/2007
Os-5795/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
s sklepom z dne 8. 5. 2008, Dn 217/2007,
na predlog predlagateljev Nikole Geček in
Anastazije Geček, oba stan. Celjska c. 63,
Rogaška Slatina, ki ju zastopa Bonis, Mojca
Herzog s.p., Maistrova ul. 4, Maribor, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se nanaša na stanovanje št. 2, locirano v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc.
št. 709, sedaj vpisani pri podvl. št. 1534/2,
ident. št. 2.E, k.o. Rogaška Slatina, kjer je
vknjižena lastninska pravica v korist Občine
Rogaška Slatina, do celote.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednje zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
46503-0011/01-402, sklenjene dne 27. 2.
2002 med Občino Rogaška Slatina kot prodajalcem in Nikolo Gečkom in Anastazijo
Geček kot kupcema, katere predmet je stanovanje št. 2, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi, stoječi na parc. št. 709, vpisani pri vl.
št. 630, k.o. Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev postopka, Nikole Geček, roj. 31. 10. 1945
in Anastazije Geček, roj. 22. 12. 1975, oba
stan. Celjska cesta 63, Rogaška Slatina.

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 167/2007
Os-6194/09
Okrajno sodišče v Kočevju je na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, zoper
dolžnika Petric Antona, Predgrad 34, Stari
trg ob Kolpi, kateri se trenutno nahaja v tujini
in v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca,
zaradi izterjave 454,25 EUR s pp, dolžniku
postavilo začasnega zastopnika, to je odv.
Tanko Olgo, Škrabčev trg 51, Ribnica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 9. 2009
I 485/2004
Os-3685/09
V izvršilni zadevi upnika Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj, proti
dolžniku Mujabašič Selverju, Vrečkova ulica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi izterjave 208,65 EUR s pp, je sodišče postavilo
dolžniku Selverju Mujabašiču, prijavljenem
na naslovu Vrečkova ulica 6, Kranj, začasno zastopnico – odvetnico Ladi Voršič iz
Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in 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 Kranju
dne 22. 4. 2009
I 1196/2006
Os-5038/09
V izvršilni zadevi upnika Jamstvenega in
preživninskega sklada RS, Kotnikova ulica
28, Ljubljana, proti dolžniku Kropar Alojziju,
Ulica XXXI. divizije 46, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Metka Goličič, Cesta Staneta
Žagarja 34, Kranj, zaradi izterjave 2.402,01
EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Kropar Alojziju, stanujočem Ulica XXXI. divizije
46, Kranj, začasno zastopnico – odvetnico
Metko Goličič iz Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika od dneva postavitve in 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 Kranju
dne 30. 6. 2009
P 90/2009
Os-6271/09
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Valburge Resnik, stan. Armeško 24,
p. Brestanica, ki jo zastopa odv. Adam Molan iz Krškega, zoper toženo stranko Ivanko
Vicina, stan. Sejmište 24, 56230 Vukovar,
Republika Hrvaška, sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
vsp. 8.000,00 EUR, izven naroka dne 10. 9.
2009 sklenilo:
Toženi stranki Ivanki Vicina, stan. Sejmište 24, 56230 Vukovar, Republika Hrvaška,
sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica in skrbnica za poseben
primer odv. Klavdija Kerin iz Krškega, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi
z opr. št. P 90/2009.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 9. 2009
N 433/2006
Os-9279/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni
zadevi predlagajoče stranke Ane Petrovič,
Mazijeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Karmen Pavlin iz Ljubljane, zoper
nasprotno udeleženko Poljakovič Branko, zaradi delitve solastnih nepremičnin, nasprotni
udeleženki Poljakovič Branki, katere prebivališče je neznano, postavilo začasno zastopnico v skladu z določilom 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, in sicer odvetnico Anko Kenda Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana. Postavljena
začasna zastopnica bo zastopala imenovano
nasprotno udeleženko v tem postopku vse
do takrat, dokler nasprotna udeleženka Poljakovič Branka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2008

N 463/2008
Os-4315/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice A banke VIPA
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Irena Kočevar, Metelkova ul. 15,
Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko Jadranko Brvar, zaradi sodnega odprtja sefa,
sklenilo:
nasprotni udeleženki Jadranki Brvar se
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša Čeč Gruden, Prešernova 3,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo Jadranko Brvar
zastopala vse dotlej, dokler ne bo Jadranka
Brvar ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
VL 103695/2008
Os-5905/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva ulica
21, Nova Gorica, proti dolžniku Damjanu
Modicu, Postojnska cesta 10, Rakek, zaradi
izterjave 11.406,20 EUR, sklenilo:
dolžniku Damjanu Modicu, Postojnska
cesta 10, Rakek, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Vinko Šimc, Resljeva 25, 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 14. 1. 2009
VL 35632/2008
Os-6089/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Draganu Filipoviču, Cesta proletarskih brigad 65, Maribor - dostava,
zaradi izterjave 414,96 EUR, sklenilo:
dolžniku Draganu Filipoviču, Cesta proletarskih brigad 65, Maribor - dostava, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Majer Jožef, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
VL 61479/2008
Os-6090/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper, proti dolžniku Nijasu Sefidanoskiju, Lapajnetova ulica 15, Idrija, zaradi izterjave 372,89 EUR, sklenilo:
dolžniku Nijasu Sefidanoskiju, Lapajnetova ulica 15, Idrija, 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.
Košutnik Paglavec Lidija.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2009
VL 9758/2009
Os-6092/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Volksbank d.d., Dunajska
cesta 128a, Ljubljana, ki jo zastopa Simona
Volaj Rakušček, Dunajska 128a, Ljubljana,
proti dolžnici Darji Grimšič, Zaloška 76,
Ljubljana, zaradi izterjave 31.071,41 EUR,
sklenilo:
dolžnici Darji Grimšič, Zaloška 76, Ljub
ljana, 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 Petruša Jager, Mestni trg 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2009
VL 49338/2008
Os-6125/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžnici Sanji Varga, Trg svetega
Jerneja 2, Kočevje, ki jo zastopa odv. Ksenija Ocvirk, Štihova 14/I, Ljubljana, zaradi
izterjave 850,09 EUR, sklenilo:
dolžnici Sanji Varga, Trg svetega Jerneja
2, Kočevje, 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 Ocvirk
Ksenja, Štihova 14/I, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2009
VL 18428/2009
Os-6129/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Silvu Roškar, Ulica heroja Bračiča
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16, Maribor, ki ga zastopa odv. Albin Puclin, Ulica talcev 15, Maribor, zaradi izterjave
632,57 EUR, sklenilo:
dolžniku Silvu Roškar, Ulica heroja Bračiča 16, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Puclin Albin, Ulica talcev 15, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
VL 48199/2009
Os-6130/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistia, ki jo
zastopa Nina Grižonič, Celovška 182, Ljub
ljana, proti dolžniku Matjažu Šafer, Falska
102, Ruše, ki ga zastopa odv. Biserka Grmek, Ul. heroja Bračiča 22, Maribor, zaradi
izterjave 846,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Matjažu Šafer, Falska 102,
Ruše, 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 Grmek Biserka, Ul. heroja Bračiča 22, Maribor.
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 21. 7. 2009
VL 127409/2008
Os-6131/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Tomažu Cukjati, Čolnišče 23, Zagorje ob Savi, ki ga zastopa odv.
Žiga Klun, Dalmatinova 10, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.276,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Tomažu Cukjati, Čolnišče 23,
Zagorje ob Savi, 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
Klun Žiga, Dalmatinova 10, 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 21. 7. 2009
VL 41665/2009
Os-6133/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Volksbank d.d., Dunajska
cesta 128a, Ljubljana, ki jo zastopa Simona
Volaj Rakušček, Dunajska 128a, Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
proti dolžnici Darinki Meško, Mihovci pri Vel.
Nedelji 10b, Vel. Nedelja, ki jo zastopa odv.
Zoran Toplak, Gregorčičeva 12, Maribor, zaradi izterjave 377,38 EUR, sklenilo:
dolžnici Darinki Meško, Mihovci pri Vel.
Nedelji 10b, Vel. Nedelja, 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 Toplak Zoran, Gregorčičeva 12, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2009
VL 34151/2008
Os-6135/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa
odv. Odvetniška pisarna Godič & Selaković
o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor dostava, proti dolžniku Milanu Pongračič, Cesta k Dravi 12a, Limbuš, ki ga zastopa odv.
Bojana Kotnik, Ul. kneza Koclja 24/I, Maribor,
zaradi izterjave 470,33 EUR, sklenilo:
dolžniku Milanu Pongračič, Cesta k Dravi
12a, Limbuš, 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 Kotnik
Bojana, Ul. Kneza Koclja 24/I, Maribor.
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 21. 7. 2009
VL 82132/2008
Os-6141/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki ga zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Zdravku Jankovič, Elektrarniška cesta 28, Brestanica,
zaradi izterjave 1.275,88 EUR, sklenilo:
dolžniku Zdravku Jankovič, Elektrarniška
cesta 28, Brestanica, 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 Mirjana Kranjčevič, Tivolska 38, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
VL 118001/2008
Os-6142/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska

cesta 58, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa
odv. Odvetniška pisarna Godič & Selakovič
o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor dostava, proti dolžniku Milošu Stanić, Novi
slankamen bb, Novi slankamen, ki ga zastopa odv. Igor Klun, Dalmatinova 10, Ljubljana,
zaradi izterjave 337,33 EUR, sklenilo:
dolžniku Milošu Stanić, Novi slankamen
bb, Novi slankamen, 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
Klun Igor, Dalmatinova 10, 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 20. 7. 2009
VL 80934/2008
Os-6147/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, ki jo
zastopa PE Maribor Janja Šantl, Jadranska
c. 30, Maribor, proti dolžnikoma Letaj Valentinu, Cesta zmage 21, Zagorje ob Savi, Jeton Letaj, Cesta zmage 21, Zagorje ob Savi,
zaradi izterjave 3.131,40 EUR, sklenilo:
dolžnikoma Letaj Valentinu, Cesta zmage 21, Zagorje ob Savi, Jeton Letaj, Cesta
zmage 21, Zagorje ob Savi, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Željko Kranjc, Čufarjeva 1, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
I 11594/2007
Os-6150/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana – SPL Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Bojana Potočan, Dalmatinova 7, Ljubljana, zoper dolžnika Ilinka Klanjšek, Rusjanov trg 3, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 371,33 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Ilinki Klanjšek se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Milomir Jovanovič, Kolodvorska ulica 8, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2009
VL 41907/2008
Os-6192/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
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ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Dejanu Hairlahoviću, Tomšičeva 98a, Jesenice, ki ga zastopa odv. Bojana Misjak, Tavčarjeva 22, Kranj, zaradi
izterjave 760,68 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Hairlahoviću, Tomšičeva
98a, Jesenice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Misjak
Bojana, Tavčarjeva 22, Kranj.
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 21. 7. 2009
VL 49879/2008
Os-6203/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Matu Brkić, Kolodvorska cesta 10, Kočevje, zaradi izterjave
809,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Matu Brkić, Kolodvorska cesta
10, Kočevje, 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.
Olga Tanko, Škrabčev trg 54, Ribnica.
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 10. 7. 2009
VL 19370/2008
Os-6231/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana - dostava,
ki ga zastopa Adriatic Slovenica d.d., Lava 7,
Celje, proti dolžniku Žigi Kastrin, Pot na Fužine 35, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv.
Barbara Fatur, Tavčarjeva 6, Ljubljana, zaradi
izterjave 3.617,91 EUR, sklenilo:
dolžniku Žigi Kastrin, Pot na Fužine 35,
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 začasno zastopnico se postavi odv.
Barbara Fatur, Tavčarjeva 6, 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 6. 8. 2009
VL 70865/2009
Os-6273/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d. dvojezična
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firma: Banka Koper d.d. - s.p.a., Pristaniška
ulica 14, Koper - Capodistria, ki jo zastopa
Marija Maja Soban, Pristaniška ulica 14,
Koper - Capodistria, proti dolžniku: KA SI, d.o.o., Cesta maršala Tita 19, Jesenice, Marko Eršte, Cesta Kokrškega odreda
11, Kranj, zaradi izterjave 20.232,68 EUR,
sklenilo:
dolžniku KA - SI, d.o.o., Cesta maršala
Tita 19, Jesenice, Marko Eršte, Cesta Kokrškega odreda 11, Kranj, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Šarabon Jaka, Glavni trg 20, 4000 Kranj.
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 17. 8. 2009

VL 86272/2008
Os-6311/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Leonu Razgoršku, Grobelno
142, Grobelno, zaradi izterjave 373,99 EUR,
sklenilo:
dolžniku Leonu Razgoršku, Grobelno
142, Grobelno, 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 Zlobec Aleksandra, Cankarjeva 9, Celje.
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 4. 8. 2009

VL 113152/2008
Os-6307/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan d.o.o., Rimske
Toplice, Globoko 8e, Rimske Toplice, ki ga
zastopa Katja Golob, Gasilska 8, Celje, proti dolžniku Tasunović Mišel, Spodnji rudnik
I 18, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Nataša
Čeč-Gruden, Prešernova 3, Ljubljana, zaradi izterjave 1.092,04 EUR, sklenilo:
dolžniku Tasunović Mišel, Spodnji rudnik
I 18, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nataša Čeč-Gruden, Prešernova 3, Ljub
ljana.
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 20. 7. 2009

VL 11926/2009
Os-6434/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SGI d.o.o., Kosovelova ulica
9, Idrija, ki ga zastopa odvetnica Nataša
Luša, Lapajnetova ulica 9, Idrija, proti dolžniku Julijanu Vidmar, Arkova ulica 10, Idrija,
zaradi izterjave 299,71 EUR, sklenilo:
dolžniku Julijanu Vidmar, Arkova ulica
10, Idrija, 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 Fašink
Vesna, Mestni trg 2, Idrija.
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 1. 7. 2009

VL 55092/2009
Os-6309/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Danijelu Jerenec, Kidričeva
cesta 57a, Velenje, zaradi izterjave 9.121,56
EUR, sklenilo:
dolžniku Danijelu Jerenec, Kidričeva cesta 57a, Velenje, 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 Zorko
Dragica, Glavni trg 3, Celje.
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 4. 8. 2009

VL 58366/2009
Os-6472/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžniku Mariu Grgič, Ravne 24,
Tržič, zaradi izterjave 974,18 EUR, sklenilo:
dolžniku Mariu Grgič, Ravne 24, Tržič,
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.
Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31,
4290 Tržič.
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 20. 8. 2009
In 62/2009
Os-6195/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Raiffeisen Banke d.d.,
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Slovenska ulica 17, Maribor, ki jo zastopa
odv. Vojko Zidanšek zoper dolžnika Enesa
Subašića, Seidlova cesta 24, Novo mesto,
zaradi izterjave 46.115,49 EUR s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku, zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega zastopnika Naceta
Štamcarja, odvetnika iz Novega mesta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnika v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 2. 9. 2009

Oklici dedičem
D 60/2009
Os-5725/09
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Berglez
Jožefu, sinu Jožefa, roj. 24. 9. 1930 v Kozariščah, nazadnje stalno bivajočem Pot na
Ulako 7 A, Stari trg pri Ložu, umrlem dne
15. 2. 2009 v Ljubljani.
Ker sodišče ne razpolag s podatki o imenih in naslovih dedičev, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok.
Berglez Jožefu, naj se priglasijo pri tem sodišču v roku 1 leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 17. 8. 2009
D 49/2009
Os-5736/09
Okrajno sodišče v Krškem, v zapuščinski
zadevi po pok. Štefaniji Kunst, roj. 20. 6.
1907, nazadnje stan. Stari grad 7, Krško,
umrli dne 23. 6. 1986 izdaja oklic: zakonite dediče pok. Štefanije Kunst se poziva,
da v roku 1 leta od objave tega oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča, priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 8. 2009
D 14/2008
Os-5591/09
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Borisu
Senčarju, roj. 3. 1. 1937, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Spodnji Gasteraj 10, ki je umrl dne 14. 11. 2007.
Dedinja drugega dednega reda, Marija
Horvat, zapustnikova sestra, ni državljanka Republike Slovenije, imela je tri otroke,
Horvat Suzano, rojeno 8. 7. 1967, Horvat
Stanislava, rojenega 10. 7. 1970 in Horvat
Andreja, rojenega 26. 4. 1973, vsi pa so bili
odpuščeni iz državljanstva Republike Slovenije, dne 31. 12. 1975. Otrok pokojni ni
zapustil. Sodišču dediči niso znani, zato se
s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu
od objave tega oklica.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za začasno skrbnico zapuščine je sodišče postavilo Ksenijo Kotnik, delavko tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 28. 7. 2009
III D 1550/2009
Os-5737/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Frančiški
Okić, roj. Žukovec, roj. 10. 7. 1942, umrli
6. 7. 1991, Černetova ul. 17, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Podatki o dedičih po pokojni sodišču niso
znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
I D 648/2009
Os-5789/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Frančiški
Dovč, roj. Majdič, roj. 23. 9. 1878, umrli 4. 4.
1941, nazadnje stan. Dol pri Ljubljani.
Sodišče ne ve, kdo so zakoniti dediči
po zapustnici, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse dediče po pokojni
Frančiški Dovč, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica in na
sodni deski tukajšnjega sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2009

Oklici pogrešanih
N 16/2008
Os-2605/09
Okrajno sodišče v Kopru, je v nepravdni
zadevi predlagatelja Mirko Emil Gregorič,
Peraji 2, Gračišče, ki ga zastopa odv. Hranislav Đurković, iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca: Jožef Gregorič, neznanega
bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi razglasitve
nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne
3. 3. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Jožefa Gregoriča, roj. 3. 6. 1931, v Perajih, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 3. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bajrović Denis, Golniška cesta 64, Kranj,
zavarovalno polico, št. 40301002882, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-307930
Brezavšček Rok, Pongrac 100A, Griže,
zavarovalno polico, št. 50500043412, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gne-308117
Vodeb Andreja, Pongrac 100A, Griže,
zavarovalno polico, št. 50500043432, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica
d.d. gnf-308116

Spričevala preklicujejo
Alagić Elvis, Dobravska ulica 3, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in cestno prometne šole v Škofji
Loki, izdano leta 1987. gnu-308101
Alič Sanela, Cesta zmage 24, Zagorje ob
Savi, spričevalo 4. letnika Srednje tehnične in
poklicne šole Trbovlje – tehniška gimnazija,
izdano leta 2009. gnu-308001
Ambrožič Maja, Ul. Pie in Pina Mlakarja
45, Novo mesto, spričevalo 1. letnika
Kmetijske šole. gnz-308046
Andrejić Dušan, Tončka Dežmana
4, Kranj, spričevalo od 1. do 3. letnika
Tehniškega šolskega centra Kranj – tehniška
gimnazija. gnt-308127
Antolinc Saša, Log 18, Rogatec, obvestilo
o uspehu 4. letnika SSPŠ Celje – Srednje
šole za storitvene dejavnosti in logistiko,
izdano leta 2006. gnp-307881
Atanasković Sara, Drejčetova pot 29,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2007. gnc-307919
Avguštin Manca, Pod vinogradi 6, Straža,
indeks, št. 50050989, izdala Teološka
fakulteta Ljubljana. gnb-307870
Balić Senada, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2004. gnh-307764
Baliž Roman, Kmetijska ulica 8, Vodice,
spričevalo 4. letnika Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacijo ter maturitetno
spričevalo, izdano leta 2006. gnw-307899
Baruca Tilen, Bošamarin 39, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. in 3. letnika SEPŠ
Koper. gnx-307948
Barukčič Andi, Šalara 31/g, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje tehniške šole Koper – smer frizer,
izdano leta 2006 in 2008. gno-308107
Beden Blaž, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Srednje strokovne šole Bežigrad, izdano leta
2007. gni-308038
Beganović Šeherezada, Sv. Trojica 5,
Domžale, maturitetno spričevalo Srednje
šole Domžale – ekonomski tehnik, izdano
leta 2006. gnl-307960
Begić Jasmina, Ilirska ulica 15, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina v
Ljubljani, izdano leta 2007. gns-307778
Benedik Blaž, Jelovškova ulica 2/f,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega

centra Ljubljana, izdano leta 2000 in 2001.
gnw-307874
Bergant Katja, Topniška 64, Ljubljana,
indeks, št. 20060018, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnd-307968
Bizjak Klavdija, Krožna pot 9, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2003 in 2004. gnf-307891
Blaznik Mario, Boben 33/a, Hrastnik,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehnične
in poklicne šole v Trbovljah, izdano leta 2006
in 2007. gnd-308068
Bogunović Sergej, Tavčarjeva ulica 17,
Ilirska Bistrica, indeks, št. 29005743, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta Ljubljana.
gnj-308062
Brdnik Sabina, Industrijska ulica 15,
Loče pri Poljčanah, maturitetno spričevalo
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Celje Center, izdano leta 2009. gnv-307975
Bregar Anže, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdano leta 2004 in 2005. gnd-307993
Breskvar Martin, Žlebe 1/c, Medvode,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2005. gnk-307936
Brezovnik Janja, Frankolovo 47/a,
Frankolovo, spričevalo poklicne mature
Srednje tehniške šole Celje, izdano leta
1995, na ime Čretnik Janja. gns-308078
Brlek Uroš, Brezovec 11/č, Cirkulane,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
gimnazije. gnh-307939
Brzin Urška, Dragomelj 153/c, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2001
in 2002. gny-307922
Brzin Urška, Dragomelj 153/c, Domžale,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2002.
gnj-307937
Bukanovsky Simon, Stražica 67a, Frankolovo, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Lava center Celje,
izdano leta 2001 in 2002. gnb-307970
Bukovinski Tomaž, Železniška pot 10,
Dobova, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 2001. gny-307972
Buljan Ivana, Zagreb, indeks, št.
18071772, izdala FF v Ljubljani. gnj-307862
Capuder Luka, Zgornji Brnik 66, Kranj,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik ter maturitetno spričevalo in
spričevalo o uspehu pri maturi, izdano leta
2008. gnq-307955
Cenar Sebastjan, Mezgovci pri Pesnici
55/b, Dornava, zaključno spričevalo Srednje
trgovske šole Maribor – prodajalec, izdano
leta 2003. gnr-308029
Cergol Elida, Slovje 23, Materija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole Piran, izdano leta 1992. gne-307817
Čaušević Aljoša, Podmilščakova ulica
20, Ljubljana, indeks, št. 29007293, izdala
Naravoslovnatehniška fakulteta Ljubljana.
gnj-307837
Čebulj Primož, Ob Suhi 18, Ravne na
Koroškem, diplomo Srednje šole tehniško
naravoslovne in pedagoške usmeritve
Ravne na Koroškem, št. KS 769, izdana leta
1989. gne-308067

Čeh Irena, Skolibrova 8, Ormož,
spričevalo od 1. do 3. letnika Trgovske šole,
izdano na ime Punčec Irena. gnd-307893
Česnik Ana, Litijska cesta 147/d,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Antona Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnv-307775
Čolić Dragana, Garšeršičev ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 2003. gnu-307951
Črešnar
Mojca,
Konjiška
cesta
6, Oplotnica, indeks, št. 62000676.
gnf-308091
Damjanović Milan, Šalek 90, Velenje,
spričevalo 3. letnika Elektro in računalniške
šole Velenje, izdano leta 2008. gnv-308100
Dedić Mirjana, Sejmišče 1, Kranj,
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2008. gnb-307995
Dijan Luka, Rozmanova ulica 24/d,
Ilirska Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnw-307949
Dobnikar Jan, Zgornji Brnik 103, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2008. gno-307986
Doljak Nejc, Zg. Bitnje 121, Žabnica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2007. gnq-307830
Džehverović Darja, Boršt pri Dvoru 232,
Dvor, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani. gne-307992
Egart Matic, Kališe 8, Železniki, spričevalo
1. letnika Srednje šole za strojništvo Škofja
Loka, izdano leta 2008. gnp-308006
Ferenčak Janja, Trnje 26, Črenšovci,
spričevalo splošne mature Gimnazije
Murska Sobota, št. 2016, izdano leta 2008.
gnq-307805
Ferk Robert, Sv. Trije Kralji 11, Radlje ob
Dravi, potrdilo o opravljeni maturi Srednje
elektro in računalniške šole Maribor, izdano
leta 2004. gng-308090
Filipič Valentina, Ravnica 13, Grgar,
spričevalo Srednje tekstilne obutvene šole
v Kranju, izdano leta 1988, izdano na ime
Muznik Valentina. gnb-307770
France Mojca, Cesta na Markovec 57,
Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
SGTŠ Izola, izdano leta 2008. gny-307947
Frešer Aljoša, Jurovska cesta 12/a, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Šole za
policiste v Tacnu, izdano leta 1992 in 1993.
gnq-307980
Fujs Anže, Frankovo naselje 90, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole. gnh-307789
Furlan Maruša, Visoko 118/c, Visoko,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2003. gnc-307969
Galien Marko, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2001. gnd-308118
Gazvoda Janja, Črmošnjice pri Stopičah
28, Novo mesto, indeks, št. 50050615, izdala
Teološka fakulteta Ljubljana. gnm-307909
Gmajnić Ines, Pongrac 167/a, Griže,
spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju – smer prodajalec, izdano leta
2003. gnl-307910
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Gnidovec Maja, Velika Loka 48/a,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1991, izdano na ime Bartol Maja.
gnv-307950
Godec Tomaž, Prvomajska 9, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1991. gnz-307871
Golčnik Marija, Orehovica 22, Izlake,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 1981, izdano na ime
Zupan Marija. gnv-307825
Golobič Miha, Poljanska cesta 69,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2001.
gnv-307875
Gorec Jon, Vodovodna 17, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ dr. Vita Kraigherja
v Ljubljani, izdano leta 2002. gne-307792
Gorup Špela, Cesta IV. Prekomorske 3,
Ajdovščina, maturitetno spričevalo Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta
2001. gnk-308036
Gorup Špela, Cesta IV. Prekomorske 3,
Ajdovščina, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izdano
leta 2001. gnj-308037
Grah Tadej, Češča vas 26, Novo mesto,
spričevalo 2. in 3. letnika Tehniške gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2000 in 2001.
gnk-308061
Graj Valentina, Žižki 49/a, Črenšovci, maturitetno spričevalo Ekonomske šole v Murski Soboti, izdano leta 2003. gns-308003
Grigić Kristijan, Regentova ulica 4/a,
Ankaran – Ankarano, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 2009.
gnn-307833
Gržanič Tomaž, Albrehtova ulica 56,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2004. gns-307903
Guče Aleksander, Troblje 9, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec – ekonomski
tehni. gne-307892
Habe Marta, Zadlog 55, Črni vrh nad
Idrijo, spričevalo 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2008.
gnw-308124
Habe Marta, Zadlog 55, Črni vrh nad
Idrijo, indeks, št. 18081453, izdala FF
Ljubljana. gny-308122
Habe Marta, Zadlog 55, Črni vrh nad
Idrijo, obvestilo o uspehu pri maturi in
maturitetno spričevalo Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana, izdana leta 2008.
gnx-308123
Hafner Andreja, Virmaše 108, Škofja
Loka, spričevalo o poklicni maturi Srednje
biotehniške šole v Kranju – živilski tehnik.
gnw-307999
Halužan Marko, Jurčkova cesta 146,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008.
gnn-307858
Hasanović Edvina, Novi svet 13, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 2002. gnl-307810
Hauptman Alojz, Gregorčičeva 10,
Šmarje-SAP, spričevalo o plovnosti, št. 737
za jadralno letalo Ka 6 CR, št. 6533/Si, reg.
št. S5-1114, izdano pri Ministrstvu za promet
RS. gnw-307774
Helbl Dejan, Koroška cesta 71, Radlje ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Ravne na Koroškem – kovinarska smer,
izdano leta 2006. gnb-308070
Horvat Darko, Trata VII/10, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Kočevje –
lesna smer, izdano leta 2000. gnt-308135
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Horvat Domen, Zoranina ulica 16/a,
Domžale, indeks, št. 93609819, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru.
gnn-307808
Hren Benjamin, Gimnazijska cesta 15,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2006. gni-307963
Hribar Aleš, Cesta 20. julija 2, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo Zagorje, izdano
leta 1992. gng-308065
Hribar Bernardka, Kališe 11, Stahovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani. gnz-308121
Ivanič Mihael, Filovci 43/a, Bogojina,
indeks, št. 22069450, izdala Fakulteta za
šport Ljubljana. gnc-307894
Ivec Miran, Breg revolucije 15, Metlika,
spričevalo 3. letnika SC Novo mesto –
elektrikar, elektronik, izdano leta 1997.
gnc-308094
Ivič Nikola, Jerčin 4/a, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 1. in 2. letnika Steklarske
šole, izdano leta 1990 in 1991. gnd-307768
Jakin Urša, Vodnikov trg 14, Piran
– Pirano, indeks, št. 22063560, izdala
Fakulteta za šport Ljubljana. gnj-307887
Janežič Tine, Cankarjeva ulica 1, Sežana,
spričevalo 1., 3. in 4. letnika Srednje šole
Srečka Kosovela v Sežani. gnp-308035
Javoršek Miha, Pot v zeleni gaj 29/d,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika ERSŠG v
Ljubljani, izdano leta 2009. gnr-307804
Jazič Danijela, IX. korpus 22, Izola –
Isola, spričevalo o končani OŠ Livade Izola,
izdano leta 1999. gnu-307926
Jelovšek Sara, Drenov grič 50, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona
Aškerca Ljubljana, izdano leta 2006.
gnr-307979
Jesenšek Uršula, Rebr 38, Radovljica,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano
leta 2001 in 2002. gnc-308044
Josić Dalibor, Vegova ulica 157a,
Rogaška Slatina, spričevalo poklicne mature
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 2002. gnr-308104
Kaluža Ester, Narin 27, Pivka, spričevalo
1., 2. in 3. letnika in zaključni izpit Srednje
grafične šole Ljubljana, izdano na ime
Medved Ester. gns-307853
Klinc Aljoša, Celjska cesta 34, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Slovenj Gradec – mizar, izdano leta 2000.
gne-307942
Ključanin Sanel, Mladinska cesta 6,
Jesenice, spričevalo 8. razreda OŠ Koroška
Bela, izdano leta 2001. gnb-307945
Klokočovnik Jan, Bazoviška 31, Portorož
– Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Antonio Sema Piran. gnn-307958
Klokočovnik Jan, Bazoviška 31, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Antonio Sema Piran. gnm-307959
Klopčič Vesna, Šerkova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Savsko
naselje Ljubljana, izdano leta 2004.
gno-307807
Knez Darija, Cesta talcev 7/b, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
Srednje tehnične šole v Celju, izdano leta
1988 do 1991. gnu-308026
Kočevar Mitja, Log pri Vrhovem 14,
Radeče, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Center Celje. gns-308028
Kokol Martin, Stojnci 20/f, Markovci,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje lesne
šole Slovenj Gradec. gnm-307884

Komac Gregor, Vogrsko 145, Volčja
Draga, spričevalo 1. letnika Tehniškega
šolskega centra v Novi Gorici, izdano leta
2006. gnz-307971
Komarević Anita, Moškričeva 42,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani. gnf-307866
Konečnik Urška, Šentjanž 155, Šentjanž
pri Dravogradu, obvestilo o uspehu 1., 2. in
3. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj
Gradec – ekonomski tehnik. gng-307965
Korenčič Luka, Okiškega ulica 35, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ketteja in Murna Ljubljana, izdano leta 1998. gnz-307921
Korene Uroš, Ulica Slavka Gruma 52,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Srednje
elektro šole in tehniške gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2005. gni-308063
Koritnik Polonca, Brstovnica 12, Rimske
Toplice, spričevalo Gostinske šole Celje,
izdano leta 1994. gnt-307927
Kos Romana, Zvirče 41, Tržič, spričevalo
1. letnika Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole v Kranju – tekstilec, izdano
leta 1998. gnp-308031
Kovač Marko, Javornik 20, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Poklicne
gostinske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1998. gni-307838
Kozina Katarina, Prigorica 35, Ribnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2003 in 2004. gno-308132
Kožar Erna, Polje, cesta V/1, LjubljanaPolje, spričevalo o končani OŠ Polje, izdano
leta 2004. gni-308113
Krajnc Zvonka, Spodnja Vižinga 20,
Radlje ob Dravi, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Muta – tekstilna, izdano leta 1995.
gnf-307816
Kraljević Gordana, Stantetova 7, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Velenje – gospodinjske storitve,
izdano leta 1998. gnz-307771
Kraševec Matic, Slomškova ulica 13,
Ljubljana, indeks, št. 20202174, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gns-307828
Krašovec Hana, Kočki vrh 54, Destrnik,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj.
gnv-308125
Kregar Gašper, Stritarjeva ulica 13,
Rogaška Slatina, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra Rogaška Slatina, izdano
leta 2008. gnk-307961
Križnik Jernej, Glavni trg 13/a, Sevnica,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Krško
– smer elektrotehnik, izdano leta 2007.
gnk-308111
Krmac Tomaž, Kettejeva 2, Izola – Isola,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper,
izdano leta 1999. gnq-308130
Krsmanović Ivana, V Varde 18, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika SUAŠ Ljubljana, izdano
leta 2007. gnt-308102
Ksir Jerneja, Jakčeva ulica 9, Novo
mesto, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano
leta 2000, 2001, 2003 in 2004, izdano na ime
Mikša Jerneja. gnc-307819
Kukovica Damjana, Dolenja vas 5,
Zagorje ob Savi, spričevalo 4. letnika Srednje
železničarske šole Ljubljana, izdano leta
1991. gne-308092
Kutnik Ožbej, Cankarjeva ulica 3, Slovenj
Gradec, indeks, št. 15818, izdala FDV
Ljubljana. gnl-307985
Kvas Nastja, Zeče 5, Slovenske Konjice,
indeks, št. 71173099. gnr-308129
Lavrič Domen, Vegova 12, Moravče,
spričevalo 8. razreda OŠ Jurija Vege
Moravče, izdano leta 2004. gnp-308081
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Legin David, Kekčeva ulica 12, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2006 in 2007. gnt-307777
Legin Špela, Ul. Jožeta Kopitarja 47,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1., 2. in 4.
letnika Gimnazije Moste. gnn-308033
Lenartič Andrejka, Dokležovje, Glavna ul.
66, Beltinci, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje tekstilne šole v Murski Soboti,
izdano leta 1987, 1988 in 1989, izdano na
ime Štimac Andrejka. gno-308057
Leskovar Lora, Gradišče 55, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec. gnl-308010
Lešnjak Blaž, Podolnica 24, Horjul,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 2006 in 2007.
gnk-308040
Levec Matija, Trnovski pristan 20,
Ljubljana, indeks, št. 12120191277, izdal
Izobraževalni center Elektro Slovenija.
gnz-307850
Levstek Sonja, Zadniki 2, Ortnek,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2002 in 2003. gng-308115
Lovrinović Marina, Ragovska ulica 12,
Novo mesto, indeks, št. 50050206, izdala
Teološka fakulteta Ljubljana. gnw-307974
Lučič Ana, Topolc 47/b, Ilirska
Bistrica, indeks, št. Gostinske šole Izola.
gnv-308025
Lupše Filip, Pristava pri Lesičnem 11,
Podčetrtek, maturitetno spričevalo Gimnazije
Center Celje, izdano leta 2007. gny-308097
Lužnik Maruša, Klunova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2008. gng-307840
Malić Milijana, Viška cesta 21, Ljubljana,
indeks, št. 09080048, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet Portorož. gnd-307868
Matelič Primož, Delakova ulica 22,
Ljubljana,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnh-307814
Matovina Žiga, Leninova 3, Piran –
Pirano, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran,
izdano leta 2006. gnh-308114
Medved Marko, Spodnja Draga 13,
Ivančna Gorica, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta
2004 in 2005. gnx-307923
Meh Žiga, Podgorje 33/a, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje gostinske, turistične in lesarske šole
– turistični tehnik. gnq-308030
Mehar Eva, Pot na Gorjance 23, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2007. gnp-307831
Mencigar Mateja, Cankova 29/e, Cankova,
indeks, št. 27004412, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gns-308053
Miklavčič Primož, Ulica Antona Skoka
8, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
on spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 1984 in 1985. gnx-308098
Milenkov Božica, Gogalova 4, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1999. gnd-308093
Movern Tina, Kersnikova ulica 17,
Kamnik, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2005. gnv-308075
Movern Tina, Kersnikova ulica 17,
Kamnik, indeks, št. 18071462, izdala FF
Ljubljana. gnu-308076
Mravlje Ana, Grogova 4, Maribor,
indeks, št. 18040945, izdala FF Ljubljana.
gnt-308131

Naglič Irena, Cerkova ulica 20, Ljubljana,
diplomo in spričevala od 1. do 4. letnika
Gimnazije Poljane. gnr-307879
Nardin Nejc, Jamova cesta 48, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnb-307895
Nemevšek Karolina, Dolenja vas 131,
Prebold, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje frizerske šole v Celju. gng-307815
Novak Sandra, Radomerščak 62,
Ljutomer, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Franca Miklošiča, izdano leta 2008.
gng-307940
Novak Tadej, Dolenja vas 5, Raka,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Krško
– Sevnica, elektrotehnik – elektronik, izdano
leta 2005. gnl-307785
Novak Tadej, Dolenja vas 5, Raka, spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra Krško
– Sevnica, izdano leta 2005. gnk-307786
Oblak Igor, Zagorica 5, Ig, spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana, izdano leta 2005 in
2006. gnl-308089
Oblak Maja, Zminec 103, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2007. gnc-307844
Ogrinc Barbara, Žimarice 16, Sodražica,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gns-307803
Oman Sandra, Moste 39, Žirovnica,
spričevalo 1. letnika SVŠGL v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnx-307823
Osolnik Matjaž, Bistričica 57b, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2001. gne-307967
Ožir Damjan, Dobrnič 2, Polzela, izkaz
OŠ Polzela, izdan leta 1988. gnx-307773
Palamar Elisa, Tabor 2, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnik Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2005.
gnd-308022
Palamar Elisa, Tabor 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
– ekonomski tehnik, izdano leta 2006.
gnl-308060
Parovel Andrej, Prade, Cesta XV/21,
Koper – Capodistria, spričevalo o končani
OŠ Elvire Vatovec Prade. gnh-307839
Pavić Slavica, Ljubljanska cesta 31/a,
Kamnik, spričevalo o opravljeni poklicni
maturi Srednje kemijske šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2004. gnf-307991
Pavlovič Dejan, Izvir 9, Cerklje ob Krki,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško
– tehniška gimnazija, izdano leta 2005.
gng-307990
Pavšič Gašper, Levstikova ulica 1,
Koper – Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1999.
gnw-308074
Pečnik Manca, Pečarjeva ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednja
ekonomska šola Ljubljana, izdano leta 2003.
gnd-307847
Pečnik Monika, Chengdujska 30,
Ljubljana, indeks, št. 18081572, izdala FF
Ljubljana. gnq-307880
Pelko Nina, Seškova cesta 24, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 1998. gni-307863
Penko Urška, Petelinje 22/a, Pivka,
spričevalo 3. in 4. letnika ŠC Postojna –
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
2001 in 2002. gno-308082
Perkovič Arlet, Obala 47, Radeče,
spričevalo 8. razreda OŠ Šmarje pri Kopru,
izdano leta 1995. gnt-308077
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Peroša Bruno, Cesta na Markovce
61, Koper – Capodistria, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole
v Kopru – poklicni voznik, izdano leta 1979.
gni-307813
Peterca Nina, Kašeljska cesta 18,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2004. gnq-308005
Peternel Matic, Čevljarska ulica 12, Žiri,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2008. gnd-307843
Petrović Tanja, V Varde 22, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2005. gnq-307905
Placer Bogdan, Rožna ulica 6, Postojna,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Postojna,
izdano leta 2008, izdano na ime Vitez
Bogdan. gnc-307944
Platiša Žana, Grosova ulica 21, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2008. gnj-307987
Poljanšek Nataša, Utik 91, Vodice,
maturitetno spričevalo CDI Univerzum
Ljubljana, izdano leta 2004. gnq-308055
Polovič Sara, Ob njivah 16, Dobova,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2005. gni-308088
Popič Danijel, Šmartno 60, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, spričevalo 5. letnika Srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2007. gnu-307801
Possnig Tina, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
indeks, št. 41050227, izdala Medicinska
fakulteta Ljubljana. gne-308017
Potočnik Žana, Cegelnica 31, Naklo,
spričevalo 2. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2009. gnz-307796
Prevolšek Irena, Delno 45, Makole,
spričevalo 6. razreda OŠ Anice Černejeve,
izdano leta 1981. gnx-307998
Puh Maruša, Grampovčanova ulica
37, Ljubljana, spričevalo 3. letnika ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 2006. gni-307888
Radonić Daniel, Ulica Danila Bučarja 16,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto,
izdano leta 2000. gni-307938
Razinger Nina, Kovor, Pod gozdom 2,
Tržič, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju. gns-308103
Rešetar Maja, Gabrje 23/a, Dobova,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske in
gospodinjske šole Šentjur, izdano leta 2000.
gnj-307962
Rihter Boštjan, Drnovo 9/b, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole Krško – smer tehniška gimnazija, izdano
leta 2004 in 2005. gnh-307989
Robič Aleksandra, Ul. Toneta Melve 12,
Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika
Šolskega centra v Celju, izdano leta 2008.
gni-307788
Rondović Igor, Zgornje Stranje 6, Stahovica, spričevalo 1. letnika SŠTS Ljubljana
Šiška, izdano leta 1994. gnb-307795
Rovanšek Špela, Prelovškova 25,
Mengeš, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2006 in 2007. gns-307928
Rozman Lužaič Barbara, Zasavska
cesta 16, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Waldorfske gimnazije, izdano leta 2003.
gnp-307860
Rozman Lužaič Barbara, Zasavska cesta
16, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Walfdorfske gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2003. gnz-307896
Rujovič Enesa, Pot na Rakovo jelšo
289 d, Ljubljana, spričevalo 2. in 4. letnika
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Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2007 in 2009. gnu-307901
Rumež Matej, Cesta v njiverce 33,
Kidričevo, spričevalo od 1. do 3. letnika
Gimnazije Ptuj, izdano leta 2001, 2002 in
2003. gnu-308126
Sajovic Darjan, Šmatevž 7/a, Braslovče,
spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta 2005
in 2006. gnp-308106
Salkovič Dejan, Zelena ul. 3, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
1998. gnd-307943
Samardžić Amela, Blejska Dobrava 50,
Blejska Dobrava, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje gostinske in turistične šole
Radovljica. gnt-308027
Selan Andrej, Slatno 7, Dol pri Hrastniku,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje
ob Savi, št. 229/94, izdano leta 1994.
gnt-308002
Serženta Tereza, Cesta OF 8, Cerkno,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnu-307976
Siljanoski Aljoša, Celovška cesta 103,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnj-307762
Skubic Nejc, Spodnja Slivnica 77 a, Grosuplje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2005. gnt-307902
Skutnik Patricija, Socka 44, Nova Cerkev,
spričevalo 3. letnika SSPŠ Celje, izdano leta
2002. gnp-307931
Slemenšek Ervin, Med ogradami 21, Solkan, spričevalo 1. in 2. letnika Naravoslovno
tehniškega centra. gnh-307889
Stefanović David, Pristavška cesta
2, Tržič, spričevalo od 1. do 4. letnika
Ekonomske gimnazije Kranj, izdano leta
2004 do 2007. gnx-308048
Stefanović David, Pristavška cesta 2,
Tržič, poklicne mature in obvestilo o uspehu
pri poklicni maturi Ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 2008. gnw-308049
Stefanović David, Pristavška cesta
2, Tržič, letno spričevalo – poklicni tečaj
Ekonomske šole v Kranj, izdano leta 2008.
gnu-308051
Stefanović David, Pristavška cesta
2, Tržič, obvestilo o uspehu pri maturi
Ekonomske gimnazije Kranj, izdano leta
2007. gnv-308050
Stegnar Matevž, Parižlje 31, Braslovče,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1.
do 4. letnika Splošne gimnazije Lava Celje,
izdano leta 2000 do 2003. gnd-307818
Stevanović Tadeja, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2007.
gno-308032
Stojnšek Gregor, Cmereška gorica 13,
Pristava pri Mestinju, spričevalo 2. letnika
Šolskega centra Lava, izdano leta 2008.
gnm-308009
Strašek Urška, Prečna 4, Slovenj Gradec,
spričevalo 3. letnika Poklicne in srednje šole
Slovenj Gradec. gnf-307941
Strašek Urška, Prečna ulica 4, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole v slovenj Gradcu.
gnp-307981
Stritar Denis, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentin
Vodnik, izdano leta 1999. gnt-307852
Strlič Zala, Novo polje, Cesta I/42,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Zadobrova, izdano leta 2003. gnr-307904

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Strnad Simona, Količevo 70, Domžale,
diplomo Gimnazije Poljane, št. 1.SK-242/91,
izdana leta 1991 na ime Jovan Simona.
gnr-307829
Svetec Jošt, Jeranova 1, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Srednje Agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnk-308086
Šamperl Melita, Drbetinci 30, Vitomarci,
spričevalo o končani OŠ Mladika Ptuj.
gns-307953
Šarčević Miroslav, Prnjavor, Bosna,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za kovinarsko stroko Novo mesto
– voznik motornih vozil, izdano leta 1974.
gnp-307806
Šepetavc Andraž, Kozlovičeva 25, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ Pinka
Tomažiča, izdano leta 2001. gnw-307924
Šepic Nastja, Sokolska ulica 16, Mirna,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
elektro šole in tehniške gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2005, 2006 in 2007.
gnn-307933
Škulj Eva, Ponikve 85, Grosuplje,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnr-307954
Štular Petra, Grič 5, Bled, obvestilo o
uspehu pri maturi Ekonomske gimnazije,
izdano leta 2005. gno-307982
Švagelj Andreja, Polanškova ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2004. gnk-307886
Tancer Miha, Obala 12, Portorož
– Portorose, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Piran, izdano leta 2006 in 2007.
gnm-307859
Tavčar Simona, Stara cesta 3, Straža,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2003. gnb-308120
Tepej Timotej, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 190, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2008. gnx-307798
Tivold Andrej, Dolič 95/b, Kuzma, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2006. gnw-308024
Tomšič Ana, Parje 35, Pivka, indeks, št.
18080918, izdala FF Ljubljana. gns-307978
Troha Skrt Zdravka, Franca Volariča
4, Kobarid, spričevalo 1. letnika Srednje
družboslovne ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 1982, izdano na ime Bizjak
Zdravka. gnr-307779
Tufegdžić Alja,
Linhartova
cesta
40, Ljubljana, indeks, št. 37001192,
izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana.
gnn-308108
Udovič Noemi, Kampel 3/e, Koper –
Capodistria, spričevalo 1., 2. in 4. letnika
SEPŠ, izdano leta 2003, 2004 in 2006.
gnt-307952
Uglješić Suzana, Polanškova ulica 30,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 2004. gnk-307861
Veinhandl Boštjan, Moste 40H, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole Ljubljana-Šmartno, izdano
leta 1994. gno-307782
Velkavrh Stella, Knobleharjeva ulica
17, Ljubljana, indeks, št. 18080952, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-308018
Veronik Andrej, Rojčeva ulica 18,
Ljubljana, indeks, št. 41210018, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. gnj-308012
Vičič Nejc, Šembije 80, Ilirska Bistrica,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Postojna
– Šolski center Postojna. gnn-307983
Vogrič Blaž, Ob Farjevcu 70, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za

elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2006. gnm-307784
Vojnović
Aleksandra,
Prešernova
ulica 6, Radovljica, spričevalo 4. letnika
in maturitetno spričevalo (2X) Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2007 in 2008. gnd-307797
Volgemut Dejan, Klavčičeva ulica 9,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2008.
gny-307772
Vražič Anja, Novo polje, Cesta X/73,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gno-307832
Vrtstovšek Tadeja, Pleterje 20/b, Zdole,
spričevalo 8. razreda OŠ Jurija Dalmatina
Krško, izdano leta 2003. gnr-307929
Vuk Mateja, Miklošičeva ulica 1/c,
Domžale, spričevalo 1., 2. in 4. letnika
Gimnazije Domžale, izdano leta 2004, 2005
in 2007. gnp-307906
Zorc Mojca, Zbure 5/a, Šmarješke
Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1993 in
1994. gnk-308136
Zupančič Žana, Cesta Kokrškega odreda
40, Kranj, obvestilo o uspehu 4. letnika
gimnazije Antona Aškerca Ljubljana, izdano
leta 2008. gnt-307827
Žbogar Maja, Luče 19, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2004. gnm-308134
Železnik Lara Mercedes, Cesta na ježah
26, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2009. gnk-307836
Žitnik Nina, Ob potoku 30, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Božidarja Jakca,
izdano leta 1999. gnj-308112
Živanović Milan, Martinova pot 18,
Ljubljana-Šentvid, diplomo Šole za poklicne
voznike na Ježici, izdana leta 1980.
gnk-308011
Žnidaršič Juš, Žaucerjeva 2/a, Ljubljana,
indeks, št. 18071682, izdala FF Ljubljana.
gnu-307776
Žugič Luka, Lavričeva ulica 9, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2004. gnq-308080
Žurga Zala, Martinjak 38, Cerknica,
spričevalo o končani OŠ Grahovo, izdano
leta 1998. gnx-308023

Drugo preklicujejo
Ažman Gašper, Vrhovci, Cesta XI/13A,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
27005534, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnj-307812
Batagelj Miran, Vrzdenec 75, Horjul,
študentsko izkaznico, št. 21015414, izdala
FDV Ljubljana. gne-307767
Benčina Tea, Zvezna ulica 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20040459, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnr-308004
Berlot Bruno, Kozvaršče 30, Tolmin,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500013667000, izdana pri Cetis Celje.
gnc-307794
Bjelak
Munib,
Celovška
cesta
264,
Ljubljana,
delovno
dovoljenje,
št. 99289831815, izdano 15. 4. 2009.
gno-307932
Brakič Damir, Pod vrhom 1/b, Ankaran
– Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-01863-0/03.
gnz-307946
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Bregar Edvard, Gozd 19, Stahovica,
študentsko izkaznico, št. 64960012, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnt-308052
Cah Marko, Črni kal 2/b, Črni Kal,
študentsko izkaznico, št. 19941507, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnf-307966
Cigale Luka, Kalce 25/e, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana.
gnh-308014
Crnčec Danijel, Valvasorjeva ulica 52,
Celje, študentsko izkaznico, št. 19989065,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnx-307973
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, dovolilnico za Makedonijo, koda
M000932, ser. št. 005452. gnk-307911
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, dovolilnico za Makedonijo, koda
M000935, ser.št. 005455. gnj-307912
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, dovolilnico za Makedonijo, koda
M000927, ser. št. 005447. gni-307913
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, dovolilnico za BIH, koda M008285,
ser. št. 1008585. gnh-307914
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, dovolilnico za BIH, koda Moo8037,
ser.št. 1008337. gng-307915
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, dovolilnico za BIH, koda M008292,
ser. šr.1008592. gnf-307916
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, dovolilnico za BIH, koda M008291,
ser. št. 1008591. gne-307917
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, dovolilnico za BIH, koda L009100,
ser. št. 1008426. gnd-307918
Cvahte Mitja, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63040198, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gny-307822
Cvijetić
Branislav,
Snežatno
25,
Kojsko, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500010187001. gnl-307885
Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdilo
za voznika, št. 004651/BGD59-1-5056/2008
za Maria Iliševič in potdilo, št. 004651/
MJ59-2-5630/2008 za Gajič Gorana.
gnv-307800
Čermelj Rok, Pregleva ulica 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63030144, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnz-308096
Černe Matija, Borisa kalina 50, Solkan,
študentsko izkaznico, št. 27005486, izdala
fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gny-308047
Črv Tadej, Polje 8, Tolmin, študentsko
izkaznico, št. 23060100, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnz-307996
Ćenanović Denis, Kolodvorska cesta
16, Postojna, študentsko izkaznico, št.
64080179, izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gny-307997
Demšar Mira, Dolenje Brdo 7, Poljane
nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št.
18061091, izdala FF Ljubljana. gnn-308083
Derviševič Ervin, Krožna pot 8b,
Vrhnika, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET.
gnu-307855
Dobršek Darja, Cankarjeva ulica 1,
Krško, študentsko izkaznico, št. 2141450,
izdala FDV. gnf-307766
Došen Siniša, Pavšičeva 22, Logatec,
ADR certifikat, št. 25120. gnz-307821
Došen
Siniša,
Pavšičeva
22,
Logatec, digitalno tahografsko kartico, št.

1070500003881000, izdal Cetis Celje.
gnw-307824
Došenović Sara, Cesta talcev 8/c,
Jesenice,
študentsko
izkaznico,
št.
41080244, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnn-308058
Drgajner Miran, Lokovina 28, Dobrna,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1963-0/00. gnc-308069
Dujmič Nada, Ljubljanska 76, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 21040220, izdala
FDV. gnp-307781
Džuzdanović Damir, Rudnik III 4,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244244773. gnu-307851
Eržen Matic, Pot Sv. Antona 25, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 18070660, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-308043
Eurolinia, d.o.o., Skorno 003E, Šmartno
ob Paki, licenco za tovorno vozilo z reg. št.
CE ZZ 530 z dne 13. 7. 2007. gng-307890
Fabijan Emanuela, Grgar 165/l, Grgar,
študentsko izkaznico, št. 21070218, izdala
FDV Ljubljana. gnn-308133
Fabjan Erika, Pleš 2, Hinje, študentsko
izkaznico, št. 21060740, izdala Fakulteta za
družbene vede. gnc-307994
Gaberšček Tilen, Kosovelova 7/a, Tolmin,
službeno izkaznico, št. 1106986500312,
izdano pri BBR SECURITY. gnm-308084
Gentrit Veliu, Poljanska 54, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnm-307934
Glas
Rudolf,
Presladol
49/a,
Brestanica, licenco za voznika, št. 001859/
BGD29-5-5400/2008, izdano dne 18. 9.
2008 z veljavnostjo od 18. 9. 2008 do 31. 7.
2009. gnn-307883
Glavica Simon, Tržaška cesta 121,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
27004611, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gne-307842
Gorenc Marija, Ulica Jelenčevih 87,
Limbuš, študentsko izkaznico, št. 27004925,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnt-307802
Hafner Matej, Hruševo 118, Dobrova,
študentsko izkaznico, št. 26104979, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana. gnn-307783
Hauptman Tanja, Gradišče pri Litiji 5,
Litija, študentsko izkaznico, št. 11080133,
izdala Fakulteta za zdravstvo. gnw-307849
Hibić Edvin, Cesta dveh cesarjev 387/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnm-308059
Homovec Nina, Predgriže 39, Črni
vrh nad Idrijo, študentsko izkaznico, št.
41040186, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnj-308137
Horvat Domen, Zoranina ulica 16/a,
Domžale,
študentsko
izkaznico,
št.
93609819, izdala Fakulteta za strojništvu v
Mariboru. gnm-307809
Horvat Matjaž, Preglov trg 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21080172, izdala
FDV Ljubljana. gng-307765
Hren Matej, Dvor 65, Dvor, potrdilo o
uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, št. 605156 z dne 2. 6.
1997. gnv-307925
Ibrahimagić Šukrija, Trg Brolo 2, Koper
– Capodistria, certifikat NPK v cestnem
prometu. gns-307878
Ivančič Anton, Slivice 40, Cerklje na
Gorenjskem, certifikat NPK v cestnem
prometu. gnr-308079
Jandrić Neli, Most na Soči 6, Most na Soči,
študentsko izkaznico, št. 20060112, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnl-307835
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Janževec
Bernard,
Zameško
5,
Šentjernej, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500019477000, izdal Cetis Celje.
gnb-308020
Jereb Iris, Liptovska ulica 16, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 04037626,
izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gnf-308066
Klatnus Tilen, Krmelj 3, Krmelj, študentsko
izkaznico, št. 23990280, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gni-307988
Klemenc Miroslav, Podgorje 95/a,
Kamnik, izkaznico vojnega veterana, št.
008527, izdana 5. 12. 2006 pri UE Kamnik.
gnd-307793
Klemenčič Anja, Bohoričeva 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01000046, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gng-308015
Kondić Lalević Sašo, Preglov trg 3,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala SGGEŠ
Ljubljana. gnh-307864
Kos Gregor, Krače 1, Izlake, študentsko
izkaznico, št. 23010217, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnf-307841
Kosmač
Matej,
Limbarska
gora
8, Moravče, dijaško izkaznico, izdala
Elektrotehniška, računalniška strokovna šola
in gimnazija Ljubljana. gnr-307854
Košir Boštjan, Šmartno 25, Cerklje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico,
št. 25060059, Fakulteta za arhitekturo.
gnq-307780
Kralj Davor, Prvomajska cesta 4,
Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
64080530, izdala Fakulteta za elektrotehniko
Ljubljana. gnn-308008
Kramar Alen, Kamnik pod Krimom 141/A,
Preserje, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnp-307956
Kuret Luka, Ložnica pri Žalcu 29/a,
Žalec, študentsko izkaznico, št. 19473202,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gng-307865
Kutnik Ožbej, Cankarjeva ulica 3, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 15818,
izdala FDV Ljubljana. gnq-307984
Langus Jerneja, Zoisova 15, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 01008815, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnn-307908
Lenarčič Mitja, Ilirija 14, Pobegi,
študentsko izkaznico, št. 64020094, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnh-308039
Likar Denis, Kolodvorska 32, Postojna,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
elektrotehniko in računalništvo. gnz-307846
Luther Richard, Ulica brigad 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70071379, izdala
FDV Ljubljana. gno-307957
Malić Marko, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30390,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gne-308042
Malić Milijana, Viška cesta 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 09080048, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnc-307869
Mencigar Mateja, Cankova 29/e,
Cankova,
študentsko
izkaznico,
št.
27004412, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gnr-308054
Metaj Hidajet, Paka pri Velenju 39,
Velenje, certifikat, št. IBD-07/178, opravljeno
15. 11. 2007. gnb-308095
Mihelin Gorazd, Novo polje, Cesta
XI/6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41940109, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnu-307876
Mimović Tanja, Cesta v Staro vas
5, Postojna, študentsko izkaznico, št.
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19449627, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gno-307907
Mudrinič Milan, Adamičeva 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnz-308021
MUPP d.o.o., Lipa 016A, Struge,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
MUPP d.o.o., podjetje za trgovino in
gostinstvo, Lipa 16a, Struge. gnb-307920
Musić Sanda, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19465668, izdala Visoko poslovna šola,
Ekonomska fakulteta. gnv-307900
Novinec Jakob, Grobeljska pot 14,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnk-307811
Oblak Darko s.p., Brege 41, Leskovec
pri Krškem, potrdilo za voznika, št.
009517MJ29-2-1598/2009
za
voznika
Prodanović Dragana, izdano 18. 3. 2009.
gnw-308099
Oblak Tanja, Bevkova 42, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19475176, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnl-308085
Petek Simona, Potrčeva cesta 33, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61244162, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. gny-307872
Pogačnik Matej, Zelenica 11/a, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 09080134, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnp-307856
Povše Marko, Močile 3, Dolenjske
Toplice, orožni list, št. OO380001347, izdala
UE Novo mesto. gnj-307787
Povše Uroš, Glavna cesta 54, Mirna,
certifikat NPK, št. 2091 v cestnem prometu.
gnq-307834
Primc Žiga, Jakčeva ulica 23, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23070173,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnh-308064
Puhar Urška, Žirje 27/a, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 19472911,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnq-308105
Rakar Blaž, Col 87/e, Col, certifikat NPK
v cestnem prometu, izdan 14. 4. 2006.
gng-307790
Rapuc Branko, Libeliče 20, Libeliče,
certifikat NPK, št. 1995. gny-307897
Rednak Eva, Tbilisijska 38, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnw-307799
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno
izkaznico in značko pooblaščene uradne
osebe: Dobnik Davorin, Davčni urad Ptuj,
delovno mesto višji davčni inšpektor; pod
registrsko številko: 00379, izdano dne 30. 9.
2005. Ob-6516/09
Reya Rok, Na plavžu 20, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 27004017, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnl-308110
Rifelj Borut, Golušnik 2, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 63040384, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnb-308045
Rižnar Barbara, Gajevci 16/a, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. 18040256, izdala
FF Ljubljana. gnk-307761
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Rojko Rok, Malovše 38, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 26300075, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnx-307898
Saje Klemen, Pod vrhom 11, Semič,
študentsko izkaznico, št. 71080435, izdala
Biotehniška fakulteta Ljubljana. gni-307763
Samobor Jaro, Potrčeva 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18051081, izdala
FF Ljubljana. gno-307882
Slanič Dejan, Za lekarno 5, Šentilj v Slovenskih goricah, potrdilo o uspešno opravljeni preizkušnji strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu, št.
612033, izdano 5. 5. 1998. gnc-307769
Smrekar Barbara, Bolgarska ulica
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20080289, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gno-308007
Softič Domen, Ulica Ivana Selana 31,
Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico,
izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gnc-308119
Somi Lena, Potočnikova 27, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 01002604, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnl-307935
Spačal Tadej, Opekarniška cesta 11,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
63010134, izdala Fakulteta za računalništvi
in informatiko Ljubljana. gne-307867
Starič Darko, Ob Bistrici 2, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 50030013, izdala
Teološka fakulteta Ljubljana. gnm-308034
Stojanović Danial, Gogalova ulica 5,
Kranj, certifikat NPK za voznika motornih
vozil. gnu-307826
Šijan Dubravko, Celovška 76, Ljubljana,
certifikat NPK cv cestnem prometu, izdala
Agencija za promet. gns-308128
Štrumbl Nina, Prešernova 43, Bled,
študentsko izkaznico, št. 18041239, izdala
Filozofska fakulteta. gnx-307848

Švajgel Jože, Prelska 11, Velenje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500009511000,
izdal Cetis Celje. gnj-308087
Tancer Miha, Obala 125, Portorož
–
Portorose,
študentsko
izkaznico,
št. 21071011, izdala FDV Ljubljana.
gno-307857
Terlep Tilen, Mlinska pot 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20030506, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnt-307977
Tetičkovič Nastasija, Kraigherjeva 5, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 31270097, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnf-308016
Thurnherr Pia Lana, Chengdujska
cesta 30, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 22071310, izdala Fakulteta za šport.
gnb-307845
Tominc Domen, Reteče 120, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 09050898, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnz-308071
Tufegdžić Alja,
Linhartova
cesta
40, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
37001192, izdala Veterinarska fakulteta
Ljubljana. gnm-308109
Valantič Sandra, Ilirska 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63070084, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnt-307877
Valjavec Janez, Cesta na Brdo 7, Tržič,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-01227-0/04. gny-308072
Veronik Andrej, Rojčeva ulica 18,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41210018, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gni-308013
Vidišar Daša, Bokalova 15, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 04037367, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana. gnh-307964
Zlati zmaj d.o.o., Černetova ulica 7a,
Ljubljana, izvod licence za AUDI A6, reg. št.
MSFJ-193. gnc-308019
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