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: 2009.11.06 08:33:17 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

89

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

6. 11. 2009

ISSN 1318-9182

Leto XIX

Javni razpisi
Obvestilo
Št. 314-2-2-0/2008
Ob-7340/09
Javna agencija za tehnološki razvoj
RS zaradi porabe sredstev po končanem
pritožbenem postopku objavlja zaprtje javnega razpisa »Neposredne spodbude za
skupne razvojno-investicijske projekte –
RIP09«, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 19/09 z dne 13. 3. 2009. Javna
agencija za tehnološki razvoj RS tudi ugotavlja, da je na razpisu ostalo neporabljenih
3.062.123,85 EUR, kar skladno z razpisom
ne zadostuje za naslednje odpiranje in se
zato razpis zapre.
Javna agencija za tehnološki razvoj RS
Št. 521/09

Ob-7388/09

Popravek – podaljšanje razpisnega roka
za programski razpis Ministrstva za
kulturo JPR-PROG-2010–2013
V javnem razpisu za izbor izvajalcev
javnih kulturnih programov na področjih
umetnosti, ki jih bo v letih 2010–2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (programski razpis,
z oznako JPR-PROG-2010–2013), ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 79, z dne
9. 10. 2009, se v 12. točki popravi datum
zaključka razpisa in se pravilno glasi:
12.Razpisni rok
Razpis se prične 9. 10. 2009 in se zaključi 19. 11. 2009.
V drugem odstavku 14. točke se popravi
datum in se pravilno glasi:
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 19. 11. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na programski razpis z oznako
JPR-PROG-2010–2013, z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr.
Glasbena umetnost). Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Popravi se datum v točki 14.2 in se pravilno glasi.
14. 2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 19. 11. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Popravi se datum v drugem odstavku 15
točke in se pravilno glasi:
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo

za kulturo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih
inštrukcij, ki bodo 6. 11. 2009, ob 10. uri,
v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna
soba v pritličju.
Popravi se datum v 17. točki razpisa in
se pravilno glasi:
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
26. 11. 2009. Ministrstvo bo izbralo predloge
za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
in največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-53/2009/7

Ob-7399/09

Popravek
javnega razpisa za sofinanciranje
študijskih programov tretje stopnje v
študijskem letu 2009/2010
V Javnem razpisu za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem
letu 2009/2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81/09 z dne 16. 10. 2009 se:
– v točkah 2.1.b), 2.1.c) in 2.1.d) črta
besedilo »ter imajo dodeljenega mentorja,
ki izpolnjuje pogoje iz točke 3.e), in potrjeno
temo doktorske disertacije«;
– v točki 2.1.g) besedilo, ki se glasi:
»Študentje 2. letnika morajo imeti dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz
točke 3.e), in potrjeno temo doktorske disertacije, študentje 3. letnika pa dodatno
še članek, sprejet v recenzijo, s področja
doktorata v mednarodno recenzirani reviji
oziroma monografiji.« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Študentje 3. letnika morajo imeti dodeljenega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz
točke 3.e), potrjeno temo doktorske disertacije in članek, sprejet v recenzijo, s področja
doktorata v mednarodno recenzirani reviji
oziroma monografiji.«;
– v točki 3.e) se:
beseda »trem« zamenja s »štirim«;
tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, katerega nosilec je:
– prijavitelj, ki izvaja doktorski študij ali
– partnerska raziskovalna organizacija, pod pogojem, da je mentor v delovnem
razmerju pri prijavitelju, in je med prijavite-

ljem in raziskovalno organizacijo to partnerstvo urejeno s pogodbo o sodelovanju,
pri čemer se kot aktivno sodelovanje razume, da je bil mentor član programske
oziroma projektne skupine vsaj v enem
raziskovalnem programu ali raziskovalnorazvojnem projektu s področja doktorskega
študija v zadnjih petih letih.«.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 502/09
Ob-7269/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, ZUJIK-UPB 1, uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni
list RS, št. 108/02), Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list
RS, št. 96/02) in Zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02) ter Pravilnikom o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim
prilagojenih tehnikah, ter za razvoj
tehnične infrastrukture, namenjene
senzorno oviranim, ki jih bo v letu
2010 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka JPR-SO-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1 Predmet razpisa: Predmet razpisa je
financiranje programskih vsebin in razvoja
tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem
interesu na področju kulture.
2 Področja razpisa in cilj razpisa
Razpisni področji sta naslednji:
2.1 Programske vsebine, namenjene
senzorno oviranim in razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin.
2.2 Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig.
Projekti pod točkami 2.1, 2.2 se sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu, iz
sredstev državnega proračuna.
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Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim
v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti
podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje
pogojev enakih možnosti za delovanje na
kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje
dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno
ovirane.
Posebna načela kulturne politike na tem
področju so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov in
– načelo integracije.
3 Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje programskih vsebin,
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje
razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za
njihove potrebe se lahko prijavijo:
3.1 Invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
4 Temeljni in prednostni kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin ter pri
izboru prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.1.1 Temeljni kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kakovost
in aktualnost pristopa,
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno
raznolikost.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in drugih
virov,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine spodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.2.1 Temeljna kriterija:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta,
državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.2.2 Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih
ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in
nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih
slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhoneme:
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– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije,
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično
uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo financirani po vrstnem
redu od doseženega najvišjega števila točk
navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
programskih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
Temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1.
Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko.
4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje
razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1. Vsak prednostni
kriterij ima 1 točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico
do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture glede na
število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe
o vpisu v register društev),
– reference, ki jih posreduje prijavitelj.
4.4.2 Za sofinanciranje razvoja tehnične
infrastrukture:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe
o vpisu v register društev).
4.4.3 Za sofinanciranje knjig v Braillovi
pisavi in zvočnih knjig:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe
o vpisu v register društev),
– reference prijavitelja na tem področju
in seznam objavljenih knjig.
5 Vrednost razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za projektni razpis v sprejetem
proračunu za leto 2010 je 182.566,00 EUR
oziroma toliko, kot je vrednost proračunske
postavke »64382 – Programske vsebine in
razvoj tehnične infrastrukture za senzorno
ovirane« v sprejetem proračunu ali rebalansu.
6 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določil
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2010 in 2011.
7 Rok razpisa: besedilo javnega razpisa
z oznako JPR-SO-2010 se objavi v Uradnem listu RS 6. 11. 2009 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Razpis poteka do 7. 12. 2009.
8 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,

– prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim,
– prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter
prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig,
– ocenjevalni list za programske vsebine
ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi
pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih
knjig,
– ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo, med uradnimi urami:
vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure
ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo za kulturo mora na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Za vsak projekt
mora predlagatelj izpolniti svoj prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 7. 12. 2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečateni ovojnici z oznako na
sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni
razpis JPR-SO-2010.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10 Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/400-79-48,
elektronska pošta: ivan.oven@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju Ministrstva za kulturo vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo, od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
11 Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
12 Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki
jih ne bo vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku
odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
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Št. 509/08
Ob-7278/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, ZUJIK-UPB 1, uradno prečiščeno
besedilo) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02),
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 104/05), Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 20/02,
MP5/02) – v nadaljevanju: Sporazum in 34.
členom 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2008 do 2012
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa,
namenjenega pripadnikom nemško
govoreče etnične skupine v Republiki
Sloveniji, ki jih bo v letu 2010 na podlagi
Sporazuma financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo
(projektni razpis,
oznaka JPR-PSLOA-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je financiranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe
na podlagi 34. člena 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Avstrije za obdobje od
2008 do 2012, ki jih bo v letu 2010 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo v okviru posebnega
programa Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: projekti).
2. Temeljno področje razpisa: temeljno
področje razpisa je financiranje kulturnih
projektov posebnega programa Ministrstva
za kulturo za pripadnike nemško govoreče
etnične skupine v Republiki Sloveniji.
3. Pomen izrazov
Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, zveze društev in druge nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec
projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
4 Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar
dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2009, izpolnjevali vse po-

godbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
razpisu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2010 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo.
5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Pri izboru projektov bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje kriterije:
5.1 Temeljni kriteriji:
– prispevek k promociji kulturne raznolikosti,
– ohranjanje in razvoj kulturne identitete,
– sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi tudi prek meje,
– kulturne dejavnosti v jeziku pripadnikov
nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji ali dvojezični projekt.
5.2 Prednostni kriteriji:
– kulturna dejavnost otrok*,
– kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
– izvirnost,
– pripravljenost projekta za izvedbo,
– opredeljena ciljna populacija,
– vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
– sodelovanje z javnimi organizacijami
s področja kulture in vključevanje v javno
kulturno infrastrukturo,
– širjenje stvarnih informacij o kulturnem
življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov
manjšinskih skupnosti,
– pomembno obeležje.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni in ocenjeni višje.
Povzetek načina ocenjevanja
Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih
dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od
temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od
5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev ima
1 točko.
Postopek ocenjevanja: postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija,
ki bo pripravila tudi rezervno listo projektov,
v kateri bodo projekti navedeni po prednostnem vrstnem redu. Rezervna lista se bo
uporabila tudi v primeru, če pride do rebalansa sredstev, lahko pa tudi zaradi sprememb
v realizaciji projektov (odpovedi ipd.).
7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis v sprejetem proračunu za leto
2010, je 12.000 EUR, oziroma toliko, kot
je vrednost proračunske postavke »8852 –
*
Otrok po 1. členu Konvencije Združenih
narodov o otrokovih pravicah (sprejela jo je
Generalna skupščina ZN z Resolucijo št. 44/25
z dne 20. 11. 1989) pomeni: vsako človeško
bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon,
ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej.
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Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume« v sprejetem proračunu ali
rebalansu.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010,
v skladu z določbami Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leti 2010 in 2011.
9. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa
z oznako JPR-PSLOA-2010 se objavi v Uradnem listu RS, dne 6. 11. 2009 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Razpis poteka do 7. 12. 2009.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami in
– ocenjevalni list,
– načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje kulturnih programov
in projektov iz dela državnega proračuna,
namenjenega kulturi na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih
manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji za leto 2010.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek, od 9.
do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure. Razpisno dokumentacijo
si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva http://www. mk.gov.si, na
kateri najdejo še druge podatke, povezane
z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo mora
na zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem dokumentacijo razpisa
tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezno področje
za posamezen projekt ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 7. 12. 2009, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom
na sprednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis JPR-PSLOA-2010. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in temeljnimi kriteriji
razpisa.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/400-79-48,
elektronska pošta: ivan.oven@gov.si.
Pristojni uslužbenec bo strokovno pomagal v fazi oblikovanja vlog skladno z zahtevami Ministrstva za kulturo. Uradne ure po
telefonu in elektronskem mediju ministrstva
so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9.
do 12. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe imajo vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse
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prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki
jih ne bo vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa
obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku
odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 014-24/2009-3

Ob-7397/09

Javni razpis
za podelitev javnega pooblastila in za
oddajo storitev iz javnega pooblastila
zbornici oziroma strokovnemu
združenju s področja laboratorijske
medicine
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05,
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr) minister za zdravje obvešča,
da se je z izdajo sklepa št. 014-24/2009-1
z dne 5. 10. 2009 začel postopek za podelitev javnega pooblastila in za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici oziroma
strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine.
V okviru javnega pooblastila bodo v sklopih oddane naslednje storitve:
1. vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine,
2. izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz
registra za zasebne izvajalce,
3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
4. Izdajanje, podaljševanje in odvzem
licence izvajalcem laboratorijske medicine,
5. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.
Postopek podelitve javnega pooblastila
ter oddaje storitev iz javnega pooblastila
se izvede ob smiselni uporabi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08), ki se nanašajo na javni
razpis.
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v Glavni pisarni Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, v roku 10
dni od objave v Uradnem listu RS, in sicer
vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija je ponudnikom na voljo tudi
na spletni strani Ministrstva za zdravje pod
naslovom »Javni razpisi«.
Ministrstvo za zdravje
Ob-7270/09
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) in 10. člena Statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
72/99, 65/02 in 43/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
I. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/843-28-10, faks: 02/818-11-41.
II. Predmet javne ponudbe:
1. Dvorec Zgornja Polskava, Jurčičeva ulica 6, Zgornja Polskava, na parc.
št. 61/1.S, k.o. Zgornja Polskava, vpisana v ZKV št. 859, k.o. Zgornja Polskava.
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Osnovna zazidava dvorca je iz 12. stoletja, v današnji podobi je bil prezidan v 18.
stoletju. Je pravokotne oblike s stopniščnim prizidkom na dvoriščni strani. Ima pritličje (izvennivojska klet), dve nadstropji in
mansardo. Skupna bruto površina dvorca
je 1585,00 m2. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Slov. Bistrica (Uradni list
RS, št. 21/92) je predmetni dvorec kulturni
spomenik lokalnega pomena. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
zazidano stavbno zemljišče, območje za turizem – cona J.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 275.000,00 EUR, brez davka.
2. Zemljišči parc. št. 900, v površini
6452 m2, in 901/1, v površini 10305 m2, obe
k.o. Slovenska Bistrica, vpisani v ZKV 1444.
Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni
kot nezazidani stavbni zemljišči, območje
blokovske stanovanjske gradnje- cona D.
Nepremičnini se nahajata v območju urejanja z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom večstanovanjske zazidave »D4«
(OPPN).
Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 851.758,31 EUR, brez davka.
3. Zemljišči parc. št. 776/1, v površini
3690 m2, in 773/7, v površini 6868 m2, obe
k.o. Spodnja Polskava, vpisani v ZKV 1806.
Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni
kot nezazidani stavbni zemljišči.
Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 288.233,40 EUR, brez davka.
4. Zemljišče parc. št. 1660/204 v površini
1214 m2, k.o. Slovenska Bistrica, vpisana
v ZKV 2824. Po prostorskih aktih je zemljišče opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče. Nahaja se v območju, ki je urejeno
z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (Uradni
list RS, št. 112/03, 134/06 in 123/08). Podrobnejša namenska raba zemljišče opredeljuje kot neprimerno za gradnjo oziroma
podaja možnost izgradnje parkirišč, saj leži
pod ter v varovalnem pasu visokonapetostnega električnega daljnovoda.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 87.240,00 EUR, brez davka.
5. Zemljišči parc. št. 2504/6 v površini
364 m2, vpisana v ZKV 2498 in parc. št.
2532/1, v površini 1009 m2, vpisana v ZKV
1774, obe k.o. Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni kot
zazidani stavbni zemljišči – cesta, območju
za proizvodne dejavnosti – cona ABE. Na
podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se
nepremičnini nahajata v območju spomenika lokalnega pomena – DNO1, arheološko
območje LAO 20. Spodnja Nova vas, rimska
cesta. Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 52.800,00 EUR, brez davka.
6. Nepremičnina parc. št. 1473 v površini 303 m2, k.o. Slovenska Bistrica, vpisana
v ZKV 931. Po prostorskih aktih je zemljišče
opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče. Po prostorskih aktih je nepremičnina
opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče,
območje gostejše individualne stanovanjske gradnje – cona A; območje centralnih,
oskrbno storitvenih in poslovnih dejavnosti
– cona I. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih
ter zgodovinskih spomenikov na območju

Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino
je 25.000,00 EUR, brez davka.
III. Vrsta pravnega posla: Prodaja nepremičnin – prodajna pogodba
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po
veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini
10% izhodiščne cene, s priloženo celotno
številko svojega računa (št. računa in naziv
banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska
Bistrica, številka 01313- 0100009691, pri
UJP Slovenska Bistrica, sklicna številka 00
76139 – 478-3510203 z navedbo »Varščina
za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne
bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni
po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšim
ponudnikom všteta v kupnino.
V. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni
po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VI. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu pogodbe na TTR prodajalca.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da kupnina ni
plačana v predvidenem roku, se pogodba
šteje za razdrto, in se plačana varščina obdrži.
VII. Prehod lastništva
Lastništvo preide na kupca po plačilu
celotne kupnine in plačilu vseh stroškov, ki
zajemajo stroške overitve pogodbe, davke
in druge morebitne stroške.
Vse zgoraj navedene stroške nosi izbrani
ponudnik, stroške zemljiškoknjižnega vpisa
nosi Občina Slovenska Bistrica.
VIII. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: do sklenitve prodajne pogodbe.
IX. Vsebina ponudbe: popolna pisna
ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe OBR-1 in potrdilo
o vplačani varščini. Obrazec OBR-1 lahko
ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine
ali na spletni strani http://www.slovenskabistrica.si
X. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno
20. 11. 2009, do 12. ure.
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Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica
10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na
naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremični – Ne odpiraj« vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega
datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno
označene ponudbe ter pravočasne, vendar
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in
o tem obvestila ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
dne 20. 11. 2009, ob 12.30.
XII. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so
dostopni na Občini Slovenska Bistrica, Romana Kac, tel. 02/843-28-13, vsak delovni
dan, od 8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 410-263/2009-23
Ob-7271/09
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2009 (Uradni list RS, št.
121/08 z dne 23. 12. 2008), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list
RS, št. 56/07 z dne 26. 6. 2007, spremembe
in dopolnitve), mnenja Ministrstva za finance
M001-5883512-2009 z dne 16. 6. 2009 in
predloga Komisije Občine Postojna z dne
16. 10. 2009, št. 410-263/2009-22, Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna (v
nadaljevanju: Občina), v sodelovanju z Banko Koper d.d., Pristaniška 14, Koper (v nadaljevanju: Banka) objavlja
javni razpis
za dodelitev ugodnejših dolgoročnih
kreditov in subvencioniranje obresti
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Postojna
v letu 2009 in 2010
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva Banke za dolgoročne kredite v skupni višini
1.359.744,82 EUR, za katere bo Občina
sofinancirala obresti.
Predmet subvencije po tem razpisu so
materialne in nematerialne investicije v letu
2009 in 2010 na območju Občine Postojna.
II. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki in mala podjetja.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Postojna.
Do pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno
dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja
spodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.
Do pomoči po tem razpisu niso upravičeni:
– upravičenci iz dejavnosti transporta za
nabavo vozil za cestni prevoz,
– upravičenci iz dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– upravičenci iz sektorjev ribištva, ribogojstva in kmetijstva,

– upravičenci iz sektorja premogovništva in
– upravičenci, ki so že prejeli sredstva
za isti namen,
– upravičenci, ki bi sredstva, ki so predmet tega razpisa, porabili za povračilo že
odobrenih kreditov.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno
dejavnost;
– stroški nakupa opreme (osnovnih sredstev);
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, izdelave projektne dokumentacije in investicijskih programov).
Krediti in sredstva se bodo dodeljevala
pod naslednjimi pogoji:
– vsi investitorji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25% lastnih sredstev,
– letna obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 3%,
– polovica obrestne mere je subvencionirana s strani Občine, razliko obrestne mere
krije kreditojemalec,
– minimalni znesek posojila je 5.000
EUR,
– višina pomoči ne sme presegati 55%
upravičenih stroškov investicije, pri čemer
znaša maksimalen znesek posojila 100.000
EUR, skladno ob upoštevanju prej navedenega pogoja,
– doba vračanja kredita je do 5 let,
– odplačevanje glavnice je praviloma
mesečno,
– plačevanje obresti je mesečno,
– zavarovanje kredita ter stroški bodo
v skladu s pogoji Banke,
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini 5 let po njenem
zaključku,
– kreditojemalec mora najkasneje v roku
treh mesecev od prejetja sklepa o odobritvi
sredstev skleniti z Banko ustrezno pogodbo,
– sredstva, pridobljena na podlagi tega
razpisa se lahko porabijo samo za namene,
za katere so bila odobrena,
– namenskost porabe proračunskih
sredstev preverja pristojna služba občinske
uprave Občine Postojna,
– v primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencije dolžan vrniti
skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev Banke v večji meri
izpolnjujejo naslednje kriterije:
– ustanavljanje obratov, podružnic in pro
izvodnih enot,
– zagotavljanje novih delovnih mest,
– uvajanje novih dejavnosti in sodobnih,
produktivnejših tehnologij,
– vlaganje v ekološko čiste in energetsko
varčne dejavnosti,
– zagotavljanje visoke stopnje donosnosti,
– vlaganje v dvig kvalitete proizvodov
in storitev,
– razvijanje inovacij,
– večanje kakovosti proizvodov in storitev,
– vlaganje v povezovanje ali internacionalizacijo podjetij,
– vlaganje v promocijo izdelkov in storitev,
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– vlaganje v podporne programe malega
gospodarstva,
– razvijanje in pridobivanje lastnih licenc,
know-how-a, tehnološkega znanja in standardov kakovosti.
III. Vloga in rok za prijavo
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge za odobritev kredita in subvencijo obresti,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
Občini Postojna – sprejemno informacijska
pisarna z vložiščem, št. 4, vsak dan, v okviru
poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na
spletni strani občine Postojna, http://www.
postojna.si.
Izpolnjeno vlogo s potrebno dokumentacijo pošljete na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Vloge
morajo biti poslane v zaprti kuverti z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Subvencioniranje obresti – 2009 in 2010 « ter
z imenom in naslovom prosilca.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev.
Vloga se formalno zavrne, kolikor ne
vsebuje zahtevane dokumentacije in ni dopolnjena v osmih dneh po pozivu na dopolnitev.
IV. Obdelava vloge
Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna Komisija tekoče, po prejemu
vloge do porabe sredstev v proračunskem
letu 2009 in 2010.
Na osnovi predloga Komisije s sklepom
o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev odloči direktor občinske uprave, najpozneje v roku 8 dni od prejema predloga oziroma takoj po prejemu podatkov iz evidence
»de minimis«.
V. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če
se upravičenec z odločitvijo ne strinja, lahko
poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in
poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
VI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih
(tel. 728-07-00 in 728-07-89) ali direktno na
Banki Koper, PE Postojna, Tržaška cesta
2, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Miljana
Batista (tel. 728-34-00 in tel. 728-34-30).
Občina Postojna
Št. 354-333/2009
Ob-7280/09
Na podlagi sklepa župana št.
354-333/2009 z dne 23. oktobra 2009, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih
aktivnosti ter aktivnosti za vzdrževanje,
čiščenje in urejenost krajev v Mestni
občini Koper za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih aktivnosti ter aktivnosti za vzdrževanje, čiščenje in urejenost krajev v Mestni občini Koper
za leto 2010, s katerimi se dosega večjo
obveščenost, boljše razumevanje vsebin in
krepitev ozaveščenosti na področju varstva
okolja in narave z namenom prispevati k doseganju ciljev varstva okolja, skladnih z Resolucijo o Nacionalnem programu varstva
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okolja, s Programom varstva okolja za Slovensko Istro 2006–2010 in večja urejenost
krajev v Mestni občini Koper.
– Izbrane bodo aktivnosti, ki se bodo izvajale ob razglašenih okoljskih dnevih (npr.
dan zemlje, dan vode itd.) ali v okviru Tedna
mobilnosti od 16. do 22. septembra ali ob
posebnih priložnostih (npr. dan šole, ekošola, krajevni praznik …) ter aktivnosti vzdrževanja in čiščenja posameznih tematskih
poti, turističnih središč, razglednih točk in
drugih turističnih površin.
– Sofinancirane bodo izključno aktivnosti, ne pa letni programi oziroma delovanje
prijavitelja.
– Aktivnosti se morajo izvajati izključno
na lokalnem nivoju (v Mestni občini Koper).
– Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj ter
dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper.
– Predmet tega razpisa ne bodo sredstva
za vzdrževanje in investicije v prostor in
opremo za dejavnost.
– Samo dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) v času trajanja aktivnosti se štejejo za upravičene za financiranje. Neupravičeni stroški aktivnosti vedno predstavljajo
breme, ki ga nosi prejemnik. Stroški, ki so
upravičeni za financiranje po tej pogodbi, so
sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov,
navedenih v odobreni prijavi na razpis. Da
so stroški te aktivnosti upravičeni, morajo:
– biti nujno potrebni za uspešno izvajanje aktivnosti;
– biti določeni v prijavi;
– biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastati;
– biti prepoznavni in preverljivi;
– biti podprti z izvirnimi dokazili.
– Aktivnost mora biti brezplačna za udeležence (brez kotizacije).
– Posamezno društvo lahko prijavi največ 1 aktivnost v sklopu A in 2 aktivnosti
v sklopu B.
– Prijavitelji morajo zagotoviti za izvedbo aktivnosti vsaj 50% lastnih sredstev (ali
sredstev drugih sofinancerjev).
Vsebina javnega razpisa je razdeljena
v dva sklopa:
A) Sofinanciranje aktivnosti promocije
varstva okolja v letu 2010
Občina bo predvsem sofinancirala naslednje vrste aktivnosti:
– organiziranje in izvedbo izobraževalnoozaveščevalnih aktivnosti, in sicer posvetov, delavnic, okroglih miz, razstav (rezultat
mora biti konkreten, uporaben izdelek, ki bo
na razpolago širši javnosti);
– pripravo, prevod, priredbo in izdajo
poljudnih
ozaveščevalno-izobraževalnih
publikacij ter drugega promocijskega materiala (zgibanke, plakati, priročniki, CD-ji,
DVD-ji .);
– vzpostavitev interaktivnih spletnih strani;
– pripravo in izvedbo vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih
programih ….
B) Sofinanciranje aktivnosti za vzdrževanje, čiščenje in urejenost krajev v Mestni
občini Koper za leto 2010
Občina bo sofinancirala aktivnosti vzdrževanja in čiščenja posameznih tematskih
poti, turističnih središč, razglednih točk in
drugih turističnih površin ter akcij in projek-
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tov ohranjanja kulturne in naravne dediščine
ter urejenost in olepšanje okolja.
Vsebina je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
2. Merila
– Sklop A in B:
– pomen aktivnosti za promocijo varstva okolja oziroma kraja,
– kakovost aktivnosti,
– jasna finančna konstrukcija,
– jasna opredeljenost prihodkov ostalih sofinancerjev (dokazila),
– stroški dela na aktivnosti po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni:
število opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca itd.,
– materialni stroški (specifikacija količin in cen),
– interdisciplinarnost (partnersko sodelovanje),
– doseganje ciljnih skupin razpisa,
– reference vlagatelja (izvajalca).
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je aktivnost neskladna s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2010 je višina
proračunskih sredstev v letu 2009. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za
leto 2010.
6. Rok izvedbe: aktivnosti morajo biti
končane najkasneje do 15. novembra 2010.
Za zaključek se šteje, ko sofinancer potrdi
končno poročilo o izvedbi aktivnosti.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora
za vsak posamični projekt izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora
s podpisom izjave na razpisnem obrazcu
soglašati s preverjanjem namenske porabe
proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi
tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih
oseb sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2009, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel. 05
66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
»Javni razpis za sofinanciranje okoljskih
in naravovarstvenih ozaveščevalnih aktivnosti ter aktivnosti za urejenost krajev
v Mestni občini Koper za leto 2010«, št.
354-333/2009,
– sklop javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja (A, B),
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko
samo ena vloga.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2010.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 671-93/2009
Ob-7281/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa župana
št. 671-93/2009 z dne 23. 10. 2009, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Mestni občini Koper v letu 2010
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju
športa v Mestni občini Koper za leto 2010.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni
občini Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter
višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije.
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Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne
velja za programe interesnega športa otrok
in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček,
Krpan in šolska tekmovanja;
– da imajo društva urejeno evidenco
članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o udeležencih v posameznem programu.
2. V letu 2010 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska
dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Sofinanciranje investicijskih nalog:
– sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih,
ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške
funkcionalnega obratovanja ter nabava in
obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni
program športa;
– izdelana mora biti natančna finančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.
4. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini
Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska
sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2.) in
programov investicijskih nalog na področju
športa (točka 3.) za leto 2010 bo opredeljena v sprejetem proračunu.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.

8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
ponedeljka, 7. decembra 2009, na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času
uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2010, št.
671-93/2009«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po sprejetju proračuna za leto
2010.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si,
ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, ter od ponedeljka do petka, med 8.
in 12. uro, v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina
3, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri Alešu
Šepec (tel. 05/61-46-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).
Mestna občina Koper
Št. 322-260/2009
Ob-7282/09
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) ter Sklepa župana št. 322-260/2009
z dne 23. 10. 2009, Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev s področja
kulture, turizma, športa, otrok in
mladine v Mestni občini Koper
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma,
športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper v letu 2010.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali
večdnevni javni dogodek, namenjen širši
javnosti, katerega vsebina se nanaša na
eno ali več področij navedenih v javnem razpisu. Vabilo obiskovalcem prireditve mora
biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed
naslednjih promocijskih kanalov: plakat, letak, oglas v medijih, promocijski članek (tiskan medij, internetni medij …).
Predmet javnega razpisa NISO:
– športna tekmovanja, ki so sofinancirana iz drugih javnih sredstev,
– športni turnirji zabavne narave kot samostojni dogodki,
– otvoritve razstav in same razstave, kot
samostojni dogodki ter druge otvoritve in
predstavitve,
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– aktivnosti in projekti krajevnih skupno-

– tiste aktivnosti osnovnih in srednjih šol,
oziroma drugih organizacij, ki jih Mestna
občina Koper že sofinancira direktno iz proračuna,
– prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot
del drugega večjega dogodka (posamezne
prireditve znotraj večjega dogodka se bo
sofinanciralo preko sofinanciranja krovne
prireditve),
– prireditve, ki so bile že izvedene,
– obletnice in proslave organizacij, ki so
v prvi vrsti namenjena svojim članom in ne
širši javnosti,
– prijavljene prireditve prijaviteljev, ki pričakujejo več kot 80% financiranja celotne
vrednosti prireditve s strani Mestne občine
Koper (te bodo avtomatično zavrnjene kot
neustrezna prijava),
– pohodi, izleti in sorodne aktivnosti,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, predavanja, tečaji, simpoziji, filmski
večeri kot samostojni enkraten dogodek,
– aktivnosti, ki so že prejela sredstva
za sofinanciranje s strani Mestne občine
Koper,
– prireditve, ki datumsko in lokacijsko
sovpadajo s prijavo prireditve, ki je že prejela sredstva za sofinanciranje oziroma tiste
prireditve, ki datumsko in lokacijsko sovpadajo z evidentirano prireditvijo v koledarju
prireditev (www.koper.si) in se izvajajo izven
Kopra,
– prireditve, ki se izvajajo v starem mestnem jedru v času pustovanja, novoletnih
prireditev, Sladke Istre, Dnevom kmetijstva
Slovenske Istre, Festivala špargljev oziroma
drugih prireditev, za katere je bil posebej objavljen javni razpis oziroma jih Mestna občina Koper sama organizira, saj so navedene
prireditve že sofinancirane s strani Mestne
občine Koper,
– programi gostinskih lokalov, ki se izvajajo v in pred lastnimi gostinskimi prostori.
Zgoraj naštete prireditve in aktivnosti
niso upravičene do sredstev tega javnega
razpisa.
Mestna občina Koper ne bo sofinancirala
vaških veselic oziroma prireditev, t. i. Šager, ki bodo vključevale le večerni koncert
oziroma večerno dogajanje, temveč morajo
za pridobitev sredstev iz tega razpisa vključevati tudi aktivnosti, ki dejansko pomenijo
oživitev starih običajev in kulturno identiteto
kraja ter druge spremljajoče aktivnosti.
Mestna občina Koper tudi ne bo sofinancirala programe pustovanja tistih prijaviteljev, ki ne bodo sodelovali na Istrskem
karnevalu.
2. Pogoji in merila
Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture,
turizma, športa, otrok in mladine na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji ter niso redno financirani iz
sredstev proračuna Mestne občine Koper
za leto 2010.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene: krajevne skupnosti, fizične osebe in
tisti javni zavodi, ki jih Mestna občina Koper
sofinancira iz proračuna 2010.
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Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine
Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev
sofinancirala Mestna občina Koper.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu
ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata
oziroma drugega promocijskega materiala
ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega
v tiskanem ali spletnem mediju.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
prireditve:
– ki so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2010;
– ki so pretežno brezplačne za obiskovalce;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– ki bodo izvedene v Mestni občini Koper;
– ki v letu 2010 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine
Koper;
– katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in
značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja,
ki so predmet razpisa.
Merila: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena
merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2010 znaša 320.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje prireditev bo opredeljena s proračunom za leto
2010.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila
z vsemi zahtevanimi prilogami. Prijavitelju
se bo izplačalo do tiste višine dodeljenih
sredstev, kot bo priloženih kopij računov
s plačanimi upravičenimi stroški.
Upravičeni stroški, ki jih razpis sofinancira so:
– najem tehnične in druge prireditvene
opreme za izvedbo prireditve;
– stroški oglaševanja prireditve (oglaševanje, izdelava in tisk promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora …);
– najem dodatnih košev za smeti in čiščenja po prireditvi;
– stroški glasbenega in kulturnega programa (upravičen strošek je do 50% celotnega zneska posameznega izvajalca, po
predloženem računu oziroma avtorski pogodbi);
– stroški varovanja prireditve in nujne
medicinske pomoči.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2010
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in dokazila
k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno
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ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na
prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje:
– do 7. decembra 2009, za prireditve,
ki se izvajajo od 1. januarja do 31. aprila
2010,
– do 5. februarja 2010, za prireditve,
ki se izvajajo od 1. marca do 31. avgusta
2010,
– do 7. aprila 2010, za prireditve, ki se
izvajajo od 1. junija do 31. oktobra 2010,
– do 7. septembra 2010, za prireditve,
ki se izvajajo od 1. oktobra do 31. decembra 2010, na naslov: Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijavo, ki je bila posredovana na napačen prijavni rok, se bo obravnavalo ob razpisanem prijavnem roku, razen tiste prijave,
katerih vsebina se nanaša na že izvedene
prireditve, ki pa ne ustreza predmetu in pogojem javnega razpisa.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-260/2009,
Prireditev«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo do dne 11. decembra 2009, ob 10. uri, 11. februarja 2010,
12. aprila 2010 in 10. septembra 2010, ob
10. uri v prostorih Turistične organizacije
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri
odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da
prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če
prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se
vloga zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve, razen za prijave oddane
v razpisnem roku decembra 2009, za katere
bodo obvestila o odločitvi izdana v roku 30
dni od dneva sprejetja proračuna Mestne
občine Koper za leto 2010.
Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave do izteka
prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper, www.koper.si, lahko
pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični
organizaciji Koper, tel. št. 05 6646 464.
Mestna občina Koper
Št. 122-95/2009
Ob-7283/09
Na podlagi sklepa župana št.
122-95/2009 z dne 23. 10. 2009, Mestna
občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Koper
za leto 2010
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2010.
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi usposabljanja prostovoljcev
za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva:
– pod točko a – humanitarna društva in
ustanove,
– pod točko b in c – humanitarna društva,
ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali
dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference na področju, za katero
se prijavljajo;
7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. finančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
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– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, v katerih so izvajalci tudi
prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2010 je višina proračunskih sredstev
v letu 2009. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva bo opredeljena s proračunom za leto
2010.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2010, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
vsak posamezni program prijaviti na svojem
obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
Kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le-te ne bodo obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najkasneje do
7. decembra 2009, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za
leto 2010, št. 122-95/2009«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2010.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2010, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa
do izteka roka za oddajo prijav, v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno), vsak dan, v času
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-256.
Mestna občina Koper
Št. 322-261/2009
Ob-7284/09
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) ter Sklepa župana, št. 322-261/2009

z dne 23. 10. 2009, Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev in drugih društev, katerih
delovanje spodbuja razvoj in promocijo
turizma v Mestni občini Koper
v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih
društev, katerih delovanje spodbuja razvoj
in promocijo turizma v Mestni občini Koper
v letu 2010.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistična društva in druga društva, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo
turizma in ki:
– delujejo na območju Mestne občine
Koper in so registrirana v Sloveniji,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
turizma na območju Mestne občine Koper
ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih izdelkov Istre,
– ne bodo prejela sredstev za delovanje
iz drugih virov Mestne občine Koper v letu
2010 (prijavljena društva na ta razpis se ne
smejo prijaviti na drugi javni razpis Mestne
občine Koper, ki sofinancira delovanje društev, saj bo v primeru prijave, njihova prijava
veljala za neustrezno).
Mestna občina Koper bo sofinancirala
delovanja društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
– rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki in podobno,
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno,
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– aktivnostih z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši
javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in
projekte v izvajanju Mestne občine Koper.
S tem javnim razpisom Mestna občina
Koper NE sofinancira prireditev ali projektov
investicijske narave.
Merila za izbor prijav: merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija ocenjevala
prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne
dokumentacije. Prijave, ki ne bodo dosegle
praga 60% vseh točk (180 od 300 možnih)
po zgoraj navedenih merilih javnega razpisa, ne bodo upoštevane pri nadaljnjem
postopku dodeljevanja sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev. Prijava
teh prijavitelj bo veljala za neustrezno.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev za sofinanciranje delo-
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vanja turističnih društev znaša 70.000,00
EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev bo opredeljena s proračunom za leto 2010.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2010
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer
s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do 7. 12.
2009, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-261/2009«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo
pravilno označene in pravočasno oddane.
Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo
o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo 10. decembra 2009,
ob 9. uri, v prostorih Turistične organizacije
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri
odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da
prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se vloga
zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku
30 dni po sprejemu odločitve.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo
tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper 05/66-46-464, vsak dan, v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 322-262/2009
Ob-7285/09
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) ter Sklepa župana, št.
322-262/2009 z dne 23. 10. 2009, Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje uvajanja novosti
turistične ponudbe v Mestni občini
Koper za leto 2010
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje
uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2010.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo društva in
zveze društev, ustanove, zasebni zavodi,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani v Sloveniji:
– katerih uvajanje novosti turistične ponudbe je vezano na območje Mestne občine
Koper in povezano s spodbujanjem turizma,
– katerih prijavljen program je realno izvedljiv in zaključen v letu 2010,
– ki niso prejele sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine
Koper,
– ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine
Koper.
Merila
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena merila, ki so podrobneje definirana v razpisni dokumentaciji. Maksimalno
skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj
doseže na podlagi meril, je 100. Mestna
občina Koper ne bo sofinancirala prijav, ki
bodo dosegle manj kot 70 točk.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
največ do tri prijave, ki bodo zbrale nad 70
točk in bodo po oceni komisije vsebinsko najbolj izvedljive, realne in inovativne. Mestna
občina Koper si pridružuje pravico, da ne
sofinancira nobene izmed prejetih prijav.
Predmet sofinanciranja niso prijave, katerih vsebina se nanaša na prireditve, investicijska vlaganja, akcije urejanja in ureditve
okolja, enkratne aktivnosti ali projekte (kot
so tiskovine, informacijske table …) ter tiste prijave, ki so predmet drugih razpisov
v Mestni občini Koper. Prijavljena turistična
novost mora biti zastavljena tako, da se
v naslednjih letih (od 2011 dalje) sama »preživlja« z izvajanjem lastne dejavnosti.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje
uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni
občini Koper za leto 2010 bo opredeljena
s proračunom za leto 2010.
4. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo prijavljene turistične
novosti, porabo odobrenih sredstev in posredovanje poročil je 19. november 2010.
Kolikor prijava, kateri so bila dodeljena sredstva, ne bo izvedena v celoti, prijavitelj ni
upravičen do dodelitve sredstev.
5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
in dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa
s strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najkasneje do
22. januarja 2010, na naslov Mestna občina
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Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne
odpiraj – 322-262/2009 PRODUKTI«. Kuverta mora biti zapečatena, na hrbtni strani
mora biti naslov pošiljatelja.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj
sprejema pogoje, kriterije in merila javnega
razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo
o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 27. januarja
2010, ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, in ne bo javno. Pri odpiranju prijav
bo strokovna komisija ugotavljala popolnost
prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove
prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo
tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper tel. 05/664-64-64) vsak dan, v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 181-50/2009
Ob-7286/09
Na podlagi sklepa župana, št.
181-50/2009 z dne 23. oktobra 2009, Mestna občina Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti promocije
zdravja v Mestni občini Koper
za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto
2010, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja.
Izbrane bodo aktivnosti, ki se bodo izvajali
ob razglašenih dnevih zdravja ali v okviru
dneva Koper zdravo mesto - dan zdravja,
Tedna mobilnosti od 16. do 22. septembra
ali ob posebnih priložnostih (dan šole .).
Prednostne aktivnosti naj bi se izvajale
na področju:
A) Izboljšanja samopodobe in krepitev
duševnega zdravja,
B) Promocije zdravja starostnikov,
C) Promocije zdrave prehrane,
D) Informiranja in ozaveščanje o preprečevanju bolezni,
E) Osveščanja o odgovornem spolnem
vedenju in o spolno prenosnih okužbah.
– Sofinancirane bodo izključno aktivnosti, ne pa letni programi oziroma delovanje
prijavitelja.

– Aktivnosti se morajo izvajati izključno na lokalnem nivoju – v Mestni občini
Koper.
– Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj ter
dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper.
– Predmet tega razpisa ne bodo sredstva
za vzdrževanje in investicije v prostor in
opremo za dejavnost.
– Samo dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) v času trajanja aktivnosti se štejejo za upravičene za financiranje. Neupravičeni stroški aktivnosti vedno predstavljajo
breme, ki ga nosi prejemnik. Stroški, ki so
upravičeni za financiranje po tej pogodbi, so
sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov,
navedenih v odobreni prijavi na razpis. Da
so stroški te aktivnosti upravičeni, morajo:
– biti nujno potrebni za uspešno izvajanje aktivnosti;
– biti določeni v prijavi;
– biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastati;
– biti prepoznavni in preverljivi;
– biti podprti z izvirnimi dokazili.
– Aktivnost mora biti brezplačna za udeležence (brez kotizacije).
– Posamezno društvo lahko prijavi največ 1 (eno) aktivnost.
– Prijavitelji morajo zagotoviti za izvedbo aktivnosti vsaj 50% lastnih sredstev (ali
sredstev drugih sofinancerjev).
– Osnovni cilj razpisa sredstev je dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije
zdravja. Zato so izbrani predlagatelji dolžni
pripraviti javno predstavitev (v elektronski
obliki) sofinancirane projekta aktivnosti.
Izbirali bomo le aktivnosti izvajalcev, ki
so vključeni v katalog projekta Koper - zdravo mesto in so pridobili pravico do uporabe
logotipa projekta.
2. Merila:
– pomen aktivnosti za promocijo zdravja,
– stopnja medijskega doseganja populacije,
– način vključevanja ciljne populacije,
– kakovost aktivnosti,
– jasna finančna konstrukcija, jasna opredeljenost prihodkov ostalih sofinancerjev:
– stroški dela na projektu po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število
opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca, itd.,
– materialni stroški (specifikacija količin in cen),
– interdisciplinarnost (partnersko sodelovanje),
– reference vlagatelja.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je aktivnost neskladna s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
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4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2010 je višina
proračunskih sredstev v letu 2009. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za
leto 2010.
6. Rok izvedbe: aktivnosti morajo biti
končane najkasneje do 15. novembra 2010.
Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer
potrdi končno poročilo o izvedbi projekta.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa
in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2009, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
vidna označba: Ne odpiraj – vloga »Razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije
zdravja v Mestni občini Koper za leto 2010«,
številka:181-50/2009,
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2010.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper

Št. 410-227/2009
Ob-7287/09
Na podlagi sklepa župana, št.
410-227/2008 z dne 23. 10. 2009, Mestna
občina Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2010
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:
A) za otroke do 14 let in
B) za mladino od 15 do 29 let,
ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v letu 2010.
Pod A bodo sofinancirani programi, ki so
namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela
z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Pod B bodo sofinancirani programi z naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– vzpodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje
odliva intelektualnega potenciala iz Mestne
občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo
v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki
so predmet drugih razpisov v Mestni občini
Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega
značaja ter organizacija izletov in letovanj.
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Predmet sofinanciranja po tem razpisu
tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet
javnega razpisa za sofinanciranje prireditev
v Mestni občini Koper za leto 2010.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva in
njihove zveze, mladinski sveti, ustanove,
zavodi in ostale nevladne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma
mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni
v letu 2010;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
programi, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja.
Kot dodatni pogoj za programe pod A se
zahtevajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference prijavitelja na področju
dela z otroki.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev za ocenjevanje posameznih programov in projektov bodo uporabljena naslednja merila:
– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
pod A:
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz
Mestne občine Koper ne glede na socialni
položaj in oddaljenost od mesta;
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
pod B:
– programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne glede na socialni položaj in
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2010 je višina proračunskih sredstev
v letu 2009.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2010.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo programe pod A oziroma pod B prijaviti ločeno.
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Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak
posamični program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do 7. 12.
2009 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oziroma B z
oznako:
pod A »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
za otroke v Mestni občini Koper za leto 2010
št. 410-227/2009«;
pod B »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
za mladino v Mestni občini Koper za leto
2010 št. 410-227/2009«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
sprejetju proračuna za leto 2010.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si., lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 66-46-239.
Mestna občina Koper
Št. 610-75/2009
Ob-7288/09
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – uradno prečiščeno besedilo (ZUJIK –UPB 1,
Uradni list RS, št. 77/07) in sklepa župana
št. 610-75/2009 z dne 23. 10. 2009, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Koper za
leto 2010 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Mestni občini Koper za leto 2010.
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Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov:
– društev in
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture in
niso redno financirani iz sredstev proračuna
Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo
preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.
Prireditve v Mestni občini Koper niso
predmet tega razpisa.
2. Razpisna področja: Mestna občina
Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore,
filma in videa, plesa, literature, multimedialnih projektov;
– reproduktivna kinematografija;
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov
s področja kulture.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne
občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja;
– da imajo nosilci programa/projekta večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference
na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta;
– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2010.
4. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo in reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– programi/projekti z večletnim delovanjem;
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualni, inovativne pristope;
– programi/projekti, ki bodo predstavljeni
širši javnosti v občini;
– izvajalci kulturnih programov/projektov,
ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kulturnih programov/projektov v letu 2010 je višina proračunskih
sredstev v letu 2009. Dokončna višina sred-

stev za sofinanciranje programov oziroma
projektov bo opredeljena s proračunom za
leto 2010.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2009, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper
z oznako: Ne odpiraj – prijava na javni razpis Kultura 2010 št. 610- 75/2009. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2010.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-239.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 139-6/2009
Ob-7289/09
Na podlagi sklepa župana, št. 139-6/09
z dne 23. 10. 2009, Mestna občina Koper
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih organizacij in drugih
društev in združenj, ki niso predmet
drugih razpisov v Mestni občini Koper
za leto 2010 (v nadaljevanju: razpis)
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1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
A) Programov veteranskih organizacij
B) Drugih društev in organizacij, ki niso
predmet drugih razpisov Mestne občine Koper
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:
– društev in zveze društev,
– zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti),
– gospodarskih družb ter
– drugih subjektov.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2010;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2010 je višine proračunskih sredstev
v letu 2009. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje programov bo opredeljena
s proračunom za leto 2010.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
7. december 2009. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper
z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis –
drugo 2009, št. 139-6/2009. Na hrbtni strani
ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna
za leto 2010.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejmni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 330-175/2009
Ob-7310/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08), Uredbe o ukrepih 1., 3. in
4. Osi Programa za razvoj podeželja RS
2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07), sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 81/09), objavlja
Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za programe pristopa LEADER na
območju LAS Posavje, za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: Občina
Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva k pristopu
LEADER. Namen pristopa je izboljšanje razvojnih možnosti podeželja ob izkoriščanju
lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Cilj pristopa LEADER je izboljšanje
zaposlenosti, diverzifikaciji dejavnosti na podeželju, spodbujanju lokalnega endogenega
razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območij in širjenje inovativnosti.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev:
sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2009 v okvirni višini 21.000 EUR, na
proračunski postavki 5061 – Celostni razvoj
podeželja in obnova vasi.
III. Splošna določila – pogoji in merila za
upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so prejeli pozitivno Odločbo LAS
Posavje o nepovratnih sredstev LEADER iz
kvote za leto 2009.
2. Sofinacirajo se programi, ki so delno
sofinancirani s strani države in v prijavi predstavljajo lastna denarna sredstva.
3. Sredstva odobrena s strani države
niso predmet sofinanciranja.
4. Pomoč se dodeli programom, ki imajo
ciljno naravnano uvedbo turističnega produkta.
5. Pomoč se dodeli programom, ki s programi pospešujejo razvoj turizma, s poudarkom na turizmu v zidanicah.
6. Upravičenec ne sme uporabljati sredstva v nasprotju z namenom dodelitve.
7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
8. Upravičenec mora predložiti dokazilo,
da je registriran za opravljanje dejavnosti.
9. Upravičencu se dodelijo sredstva
samo za namen, dodeljen v javnem razpisu. DDV ni upravičjiv strošek.
10. Upravičenci do prejema sredstev so
vlagatelji, ki delujejo na območju Občine
Krško in izvajajo programe na območju občine Krško.
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IV. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Programi uvajanja turističnega produkta
Cilji ukrepa:
– Povečati turistično privlačnost območja
s kar najboljšim izkoriščanjem in promocijo
lokalnih naravnih in kulturnih verig regije.
– Ustvarjanje za turizem prijaznega okolja.
– Krepitev turistične podjetniške kulture
med lokalnim prebivalstvom.
Upravičeni stroški:
Splošni stroški podpore trženju pro
izvodov in storitev v obliki:
– Vodenje in koordinacije projekta ter
aktivnost
– Analiza in oblikovanje strokovnih podlag za izvajanje turistične dejavnosti
– Obveščanje javnosti in promocija projekta
– Vzpodbujanje podjetniške kulture na
podeželju
– Promocija turističnega produkta za turistično ponudbo
– Splošni materialni stroški, povezani
z aktivnostmi programov.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– Programe, ki so bili 100% sofinancirani
s strani države.
– Nosilce in izvedbene programe, ki delujejo izven LAS Posavje.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– programi morajo biti izvedeni v letu
2009,
– vlagatelj mora biti registriran in mora
imeti stalno prebivališče na območju Občine Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– finančna pomoč se dodeli do 50%
upravičenih stroškov programov, ki predstavljajo ob prijavi za pridobivanje sredstev
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, iz ukrepa LEADER kot lastna
sredstva. Sredstva odobrena s strani države niso predmet sofinanciranja.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
srede 11. 11. 2009, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR
– LEADER«
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
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Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev v roku 8 dni po poteku
roka za oddajo vlognm. V obrazložitvi sklepa
se opredli še namen ter opravičljive stroške,
za katere so bila sredstva namenjena.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
5 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do
25. 11. 2009.
Zahtevku morajo biti priložena: pogodbi
in dokazila izvedenih aktivnosti.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2009.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni, od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-7311/09
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in 7. točke 18. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB)
javni razpis
za podelitev koncesije 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:
– 1 koncesija na področju splošne medicine.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesija:
4.1. 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 prične opravljati v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slove-
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nije (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 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 bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na
naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana
(Četrtna skupnost Center), ki so v lastni
MOL. V ta namen bo najkasneje v roku 21
dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenil z MOL najemno pogodbo.
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.6. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.1.8. 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 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 bo pravna oseba v primeru
podelitve koncesije na tem javnem razpisu,
opravljala koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2,
1000 Ljubljana (Četrtna skupnost Center), ki
so v lastni MOL. V ta namen bo najkasneje
v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenila z MOL najemno
pogodbo;

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 predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;
6.2.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.9. 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;
6.2.10. 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 koncesiji št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena 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;
7.1.3. 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.
(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 7. 12. 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, bo koncesija podeljena
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 po-
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koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za
koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega
razpisa) bo dne 10. 12. 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. in
– v petek, od 8. do 13. ure.
Metna občina Ljubljana
Št. 379/09
Ob-7333/09
Občina Izola, Urad za okolje in prostor,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan Tomislav Klokočovnik (v nadaljevanju: Občina), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju ZSPDPO), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba), Odlokom o dodelitvi stavbne
pravice na zemljiščih v lasti Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola, št. 17/07)
in na podlagi Javnega poziva za oddajo
ponudb za pridobitev stavbne pravice v Občini Izola po metodi zbiranja ponudb, vabi
zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za pridobitev stavbne pravice
v Občini Izola.
javni razpis
za podelitev stavbne pravice
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega razpisa za podelitev stavbne pravice in izhodiščna cena
Predmet javnega razpisa so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina s parc. št. 2589/1,
k.o. Izola, v površini 2.018 m2, za obdobje
stavbne pravice 30 let, z izhodiščno ceno
536.788,00 €.
b) Nepremičnina s parc. št. 2589/1, k.o.
Izola, v površini 392,00 m2, za obdobje
stavbne pravice 30 let, z izhodiščno ceno
114.856,00 €.
c) Za del nepremičnin območja A, na SV
delu gradbene parcele 1 v območju urejanja z OPPN CMI živilska industrija ob Južni
cesti- (del parc. št. 2612, del parc. št. 2610,
del parc. št. 2608/5, del parc. št. 2609, in
del parc. št. 2603/3, del parc. št. 2621/1,
del parc. št. 2620, del parc. št. 2635, del
parc. št. 2619, del parc. št. 2611, del parc.
št. 2608/9, del parc. št. 2615/1, del parc. št.
2617/1, del parc. št. 2510/18, vse k.o. Izola)
v površini zemljišča 10.000 m2, za obdobje
stavbne pravice 30 let, z izhodiščno ceno
860.000,00 €.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku, in je bila določeno na

podlagi opravljene cenitve s strani sodnega
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno
določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za
izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo nadomestila za stavbno pravico
v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice predstavlja bistveno
sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi
ponudbami ponudita enako najvišjo višino
nadomestila, se med njima, skladno z 29.
členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je podelitev
stavbne pravice na zgoraj navedenih nepremičninah ter po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Nepremičnina bo
podeljena ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne
pravice v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Po plačilu celotnega nadomestila in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila posest s pravico vpisa
stavbne pravice na podeljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujenega nadomestila
dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe stavbne pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00,
kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje
UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi
na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 20.000,00 EUR na račun Občine
Izola, TRR št. 01240-0100006381, sklic: 00
4783902007. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice
z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe o ustanovitvi
stavbne pravice v roku 30 dni od poziva,
se vplačana varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumen-

Št.

89 / 6. 11. 2009 /

Stran

2787

tacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini
20.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za podelitev stavbne pravice nepremičnine pod
točko »a/b/c/«, najpozneje do 23. 11. 2009,
do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se
ponudba takega ponudnika zavrže.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
podelitve stavbne pravice na nepremičninah
in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
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Javne dražbe
Ob-7335/09
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, e-mail: obcina@moravske-toplice.si.
2. Predmet prodaje so:
2.1. komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 3555, travnik v izmeri
2083 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1109, k.o.
Moravci,
b) parc. št. 3554/1, travnik v izmeri
2193 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1013,
k.o. Moravci,
c) parc. št. 3554/2, travnik v izmeri
801 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1270, k.o.
Moravci,
d) parc. št. 3024/1, travnik v izmeri
143 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1169, k.o.
Moravci,
e) parc. št. 3023/1, travnik v izmeri 42 m2,
vpisana v z.k. vložku št. 1161, k.o. Moravci,
f) parc. št. 3009/1, travnik v izmeri 15 m2,
vpisana v z.k. vložku št. 1158, k.o. Moravci,
g) parc. št. 3008/1, travnik v izmeri 6 m2,
vpisana v z.k. vložku št. 1171, k.o. Moravci.
Zemljišča se prodajajo kot celota po izklicni ceni 264.150,00 EUR, v izklicni ceni
niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo
izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega
prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
2.2. komunalno opremljeno nezazidano
stavbno zemljišče:
a) parc. št. 3515/1, travnik v izmeri
5291 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1013, k.o.
Moravci, po izklicni ceni 529.100,00 EUR;
komunalni prispevek je že vračunan v izklicno ceno.
Zemljišča se nahajajo na območju, ki se
ureja z Odlokom o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja Močvar
v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št.
19/08).
Občina Moravske Toplice si na predmetnih nepremičninah pridrži služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja
javne komunalne infrastrukture, ki se vpiše
v zemljiško knjigo na podlagi pogodbe.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
V izklicno ceno nepremičnin ni vključen
20% davek na dodano vrednost oziroma 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec poleg kupnine.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena

sestavina pravnega posla. V primeru, da
kupec ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi,
se prodajna pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v ponedeljek, 25. 11. 2009, ob 10. uri,
v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji:
a) dokazilo o plačilu varščine in številko
računa, za primer vračila varščine;
b) izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali
fotokopijo osebnega dokumenta in davčno
številko – za fizične osebe;
c) pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, k draženju na javni
dražbi ne morejo pristopiti.
7. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
od izklicne cene nepremičnin na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice, št.:
01287-0100012085, z navedbo »varščina
za javno dražbo – k.o. Moravci«. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
Varščina dražiteljev, ki ne pristopijo k javni
dražbi, se zadrži.
8. Pogoji prodaje in pravila javne dražbe
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno. Ponudnik mora za nepremičnine, navedene pod točko 2.1. ponuditi odkup vseh nepremičnin od točke a) do g), ki
se prodajajo kot celota.
Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana. Cena, ki jo ponudi dražitelj,
mora biti za najmanj 500,00 EUR višja od
cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim.
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler
drug dražitelj ne ponudi višje cene. Javna
dražba je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno
ceno. V primeru, da je dražitelj samo eden,
se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se
nepremičnina proda po tej ceni.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši oseba, ki vodi javno dražbo.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne
več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše

pogodbe v podaljšanem roku, občina zadrži
njegovo varščino.
Komisija lahko, s soglasjem župana Občine Moravske Toplice, postopek prodaje
ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe,
pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina in drugi izkazani stroški.
9. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin ter stroške notarskih storitev plača kupec
nepremičnin.
10. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).
11. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila
v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin
lahko zainteresirani dobijo pri tajnici občine
Martini Vink Kranjec, tel. 02/538-15-04 ali
na e-naslovu: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si.
Občina Moravske Toplice
Št. 432-10/1-37/2001
Ob-7338/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 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 in
55/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Stavbna parcela št. 6404, v skupni izmeri
2558 m2, vpisana v vl. št. 304, k.o. Sežana, in sicer: zemljišče pod poslovno stavbo (stavba je v lasti drugega in ni predmet
prodaje), v izmeri 478 m2, dvorišče v izmeri
5 m2, dvorišče v izmeri 22 m2, dvorišče v izmeri 1678 m2 in parkirišče v izmeri 375 m2,
do celote.
Zemljišče se nahaja v ureditvenem območju naselja Sežana. Po urbanistični zasnovi mesta Sežana se parcela nahaja v območju M-Mešana raba.
Po odloku o predkupni pravici Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 131/03) se parcela nahaja v območju predkupne pravice,
ki jo Občina Sežana tudi uveljavlja (potrdilo
o namenski rabi zemljišča Občine Sežana,
št. 3501-824/2008-2 z dne 20. 10. 2008).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je 230.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 1.000,00
EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
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Kupnina se plača v 8 dneh od sklenitve
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za finance, Carinski upravi RS, Carinskem uradu Sežana,
Partizanska cesta 81 v Sežani, dne 10. 12.
2009, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, parc. št.
6404, k.o. Sežana, znaša 23.000,00 EUR
in se plača na račun št. 01100-6955804170,
sklic: 00 _________ (davčna številka dražitelja), z navedbo namena nakazila: plačilo
varščine – javna dražba Sežana.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina
ne vrne, ostalim neuspelim dražiteljem pa
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom se obrnite na
Ano Mahnič, Carinski urad Sežana, Partizanska cesta 81, Sežana, tel. 05/297-64-05,
e-pošta: ana.mahnic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi
s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na
Barbaro Vasle, Generalni carinski urad, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, tel. 01/478-38-13,
e-pošta: barbara.vasle@gov.si.
Informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene tudi na internetni strani: http://www.
carina.gov.si/si/podrocne_informacije/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: predstojnik Carinske uprave Republike Slovenije ali pooblaščena
oseba, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
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Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 7. 12.
2009 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba – Sežana«, na naslov Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
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Razpisi delovnih mest
Ob-7292/09
Svet Centra za socialno delo Izola na
podlagi sklepa 5. seje Sveta Centra za socialno delo Izola z dne 22. 10. 2009 razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Izola.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57.
člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG
in 73/08 – ZUTPG) in 28. in 32. člena Statuta Centra za socialno delo Izola, lahko
imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih
pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– znanje italijanskega jezika,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– znanje italijanskega jezika,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5. let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Svet
Centra za socialno delo Izola, Cesta v Pregavor 3a, z oznako »Za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30. dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Izola
Ob-7339/09
Na podlagi 12. člena statuta Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje
vodje Centra za validacijske tehnologije in analitiko m/ž (CVTA).
Vodjo centra imenuje direktor, ob mnenju
znanstvenega sveta in soglasju upravnega
odbora. Imenovan je za 4 leta in je po končanem mandatu lahko znova imenovan.
Pričetek mandata je 1. 1. 2010 ali po
dogovoru.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– doktorat znanosti,
– mednarodno primerljivi raziskovalni ali
tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih petih
letih,

– izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta (29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti),
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program delovanja oziroma usmeritve
za delo centra.
Informacije so kandidatom na voljo
pri direktorju Kemijskega inštituta na tel.
01/47-60-210.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite do 23. 11. 2009, na naslov: Kemijski
inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljub
ljana, z oznako »Razpis CVTA-2009«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odločitvi.
Kemijski inštitut
Ob-7400/09
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in
45/08), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Mojce Tavčar Pasar razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Mojci Tavčar Pasar iz Lucije (za določen čas, za čas nadomeščanja notarske pomočnice na porodniškem dopustu).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 6401-5/2009/4
Ob-7275/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad
RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: urad) na
podlagi 6. člena Pravilnika o nacionalnih
etalonih (Uradni list RS, št. 51/07 in nasl.,
v nadaljevanju: pravilnik), ki na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – UPB1,
v nadaljevanju: zakon) ureja področje nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji objavlja
javno povabilo
k prijavi za priznanje pravne osebe
za nosilca nacionalnega etalona
1. Podatki o naročniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega povabila
Predmet javnega povabila je priznanje
pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona na naslednjih področjih:
– priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za dolžino;
– priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za silo;
– priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za tlak;
– priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za trdoto;
– priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi za vrsto vzorca tla.
3. Pogoji sodelovanja
Za nosilca nacionalnega etalona se lahko prizna pravna oseba, ki je registrirana kot
raziskovalna organizacija in izpolnjuje kriterije usposobljenosti za izvajanje aplikativnih
raziskovalnih projektov ter na razpisanih
področjih priznanja, za katere se prijavlja,
izpolnjuje naslednje pogoje:
a) deluje na področju meroslovne dejavnosti najmanj tri leta pred prijavo za priznanje za nosilca nacionalnega etalona in ima
zadostno število usposobljenih zaposlenih
oseb,
b) je akreditirana v skladu s standardi, ki
vsebujejo splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev pri akreditacijski službi, podpisnici
večstranskega sporazuma o medsebojnem
priznavanju akreditacijskih listin ali ima potrjen sistem kakovosti s strani EURAMET
tehničnega odbora za kakovost,
c) deluje z akreditiranimi merilnimi zmogljivostmi ali CMC,
d) zagotavlja sledljivost na nižje ravni,
e) ima odgovarjajočo merilno opremo
ter ostalo potrebno infrastrukturo v izključni
lastni uporabi in ima nad njo neprekinjen
nadzor,
f) ima izdelano strategijo razvoja meroslovne dejavnosti, ki je usklajena z nacionalno strategijo,
g) razvojno sodeluje s tujimi raziskovalnimi inštitucijami,
h) izdaja v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.

4. Kriteriji za izbiro
Za eno razpisano področje priznanja bo
za nosilca nacionalnega etalona priznana
samo ena pravna oseba, in sicer tista, ki
bo poleg izpolnjevanja pogojev iz točke 3.
tega javnega povabila v zadnjih petih letih,
to je od 6. 11. 2004 do 5. 11. 2009, na razpisanem področju priznanja zbrala največje
število točk na podlagi kriterijev:
– znanstvene odličnosti,
– mednarodnega sodelovanja in
– nacionalnih potreb.
Najmanjše število točk po posameznem
kriteriju, ki jih mora pravna oseba zbrati,
da se lahko prizna za nosilca nacionalnega
etalona je:
– znanstvena odličnost najmanj osem
točk,
– mednarodno sodelovanje najmanj štiri
točke in
– nacionalne potrebe najmanj deset
točk.
5. Priznanje pravne osebe za nosilca
nacionalnega etalona
Urad bo priznal pravno osebo za nosilca
nacionalnega etalona za eno ali več razpisanih področij z odločbo o priznanju za
nosilca nacionalnega etalona za obdobje
šestih let.
Urad bo s priznanim nosilcem nacionalnega etalona za obdobje veljavnosti odločbe
o priznanju za nosilca nacionalnega etalona sklenil pogodbo, s katero bo podrobneje
opredeljeno izvajanje nalog iz drugega odstavka 4. člena pravilnika in ostale medsebojne pravice ter obveznosti.
Urad bo vsako leto z nosilcem nacionalnega etalona sklenil dodatek k pogodbi
iz prejšnjega odstavka, s katerim bo opredeljen letni obseg sofinanciranja nalog nosilca nacionalnega etalona v skladu s VI.
poglavjem pravilnika. Končna višina sredstev, ki bodo podeljena posameznemu nosilcu nacionalnega etalona, pa je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v proračunu urada za leta 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 in 2015.
6. Prijava
Prijava mora biti izdelana v skladu z navodili, ki so objavljena v Dokumentaciji v zvezi z javnim povabilom k prijavi za priznanje
pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona. Pravne osebe lahko oddajo prijavo po
pošti ali osebno na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana. Prijava
mora biti oddana v zaprti ovojnici, z navedbo
točnega naslova urada in z oznako: “Ne odpiraj! – Prijava za priznanje pravne osebe za
nosilca nacionalnega etalona”.
Prijava se bo štela za pravočasno, če
bo pisna prijava na urad prispela do 7. 12.
2009, do vključno 12. ure.
Komisija urada bo prijave odprla in pregledala dne 8. 12. 2009, s pričetkom ob 10.
uri. V roku osmih dni od odpiranja prijav bo
komisija pisno pozvala tiste pravne osebe,
katerih prijave bodo nepopolne, da jih dopolnijo.
V postopku priznanja pravne osebe za
nosilca nacionalnega etalona se bodo vse-

binsko obravnavale samo prijave, ki bodo
vsebovale vse z javnim povabilom zahtevane podatke in dokazila in ki bodo pravočasno prispele na navedeni naslov. Vse nepravočasno prispele prijave bo komisija izločila
iz postopka in jih neodprte vrnila prijaviteljem. Nepopolnih prijav, ki jih pozvane pravne osebe ne bodo dopolnile v določenem
roku, komisija urada ne bo obravnavala.
Prijavitelj mora prijavo poslati tudi v elektronski obliki (predlagano v obliki pdf datoteke), in sicer na elektronski naslov: sledljivost.mirs@gov.si.
7. Obvestilo o izbiri: vsi prijavitelji bodo
o izbiri obveščeni najpozneje v roku dveh
mesecev od poteka roka za prijavo za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona.
8. Dokumentacija v zvezi z javnim povabilom: vsa dokumentacija v zvezi z javnim povabilom je ves čas trajanja povabila
na voljo na spletnem naslovu www.mirs.si,
v rubriki Javne objave oziroma v sprejemni
pisarni Urada RS za meroslovje, Grudnovo
nabrežje 17, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9.
ure do 15.30 oziroma v času uradnih ur do
vključno 7. 12. 2009, do 12. ure.
9. Dodatna pojasnila dokumentacije
v zvezi z javnim povabilom
Dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi
z javnim povabilom so mogoča le na podlagi
pisnih vprašanj, ki jih prijavitelj dostavi na
urad po pošti ali osebno na naslov Urad RS
za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000
Ljubljana, ali po faksu na tel. 01/244-27-14.
Dodatna pojasnila bodo priloga k Dokumentaciji v zvezi z javnim povabilom k prijavi za
priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona in bodo objavljena na spletnem
naslovu www.mirs.si, v rubriki Javne objave.
Prijavitelj lahko zahteva dodatna pojasnila glede dokumentacije v zvezi z javnim povabilom najkasneje sedem dni pred rokom
za predložitev prijave.
10. Kontaktna oseba: kontaktna oseba
za dodatne informacije glede javnega povabila je: Urška Turnšek, tel. 03/428-07-70,
faks: 03/428-07-60, elektronski naslov: sledljivost.mirs@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje
Št. 509/08
Ob-7279/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, ZUJIK-UPB 1 in 56/08) ter skladno
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05),
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu
2010 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni poziv, oznaka JPP-Romi-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
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1. Predmet in področje poziva: predmet
poziva je financiranje kulturnih projektov
neprofitnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v RS (v nadaljevanju:
projekti) ter kulturnih projektov ustvarjalcev
pripadnikov romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi.
2. Pomen izrazov
Kulturne neprofitne organizacije s statusom pravne osebe so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije. Ustvarjalci so fizične osebe, ki
imajo veljaven status samozaposlenih v kulturi. (V nadaljevanju: upravičene osebe).
Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec
projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po
stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Temeljno področje poziva: temeljno
področje poziva je kulturna dejavnost romske skupnosti v Republiki Sloveniji.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu.
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
a) da so neprofitne pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo,
ter delujejo na temeljnem področju poziva
vsaj eno leto;
Priporočeni dokazili:
– dokazilo profesionalnosti (diploma vsaj
enega posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetniških akademij,
družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali potrjen status samozaposlenega
v kulturi);
– vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih
(nagrada, priznanje, referenca).;
b) ali da imajo ustvarjalci potrjen status
samozaposlenih v kulturi;
Priporočeno dokazilo:
– vsaj eno dokazilo o dosedanjih uspehih
(nagrada, priznanje, referenca).
Izpolnjevati morajo tudi vse naslednje
pogoje:
– da so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo v primeru izbora omogočili
javno dostopnost projekta, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je
bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma
pozivu Ministrstva za kulturo, kar dokazujejo
s podpisano in ožigosano izjavo;
– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil
že posredovan ali izbran na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;
– da bodo prijavljeni projekt realizirali do
konca leta 2010 in dosledno uresničevali
pogodbo z MK, kar dokazujejo s podpisano
in ožigosano izjavo;
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– da izpolnjujejo tudi posebne pogoje,
kot jih določajo Načela, cilji, kriteriji, področja dejavnosti ter način prijave za (so)financiranje projektov romske skupnosti v RS
iz dela državnega proračuna, namenjenega
kulturi za leto 2010 (v nadaljevanju: Načela
za romsko skupnost 2010).
4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je predmet poziva.
5. Kriteriji poziva: kriteriji so skladni z Načeli za romsko skupnost 2010.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti prijavitelja, za
katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost z Načeli za romsko skupnost 2010.
Med prijavitelji, ki so do sedaj že prejeli
sredstva iz državnega proračuna na področju kulture, bodo prednostno obravnavani
tisti, ki so dosledno uresničevali vse pogodbene obveznosti.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike do manjšin
ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v Načelih za romsko skupnost 2010,
je ovrednotena s točkami na ocenjevalni
listi, dostopni v dokumentaciji poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na
predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk pri projektu je 41 točk,
najnižji seštevek točk pri projektu, ki pomeni
uvrstitev v izbor, je 19 točk.
V primeru večjega števila prijavljenih
projektov posameznega prijavitelja bo strokovna komisija obravnavala prijave skladno
s prednostno listo projektov, če jo k eni izmed vlog priloži prijavitelj.
Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla
strokovna komisija, ki bo pripravila tudi rezervno listo projektov, v kateri bodo projekti navedeni po prednostnem vrstnem redu.
Rezervna lista se bo uporabila v primeru,
če pride do rebalansa sredstev, lahko pa
tudi zaradi sprememb v realizaciji projektov
(odstop od pogodb, nerealizacija projektov
ipd.).
7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni poziv v sprejetem proračunu za leto
2010 je 87.583,00 EUR, oziroma toliko, kot
je vrednost proračunske postavke »6423
– Kulturna dejavnost romske skupnosti«
v sprejetem proračunu RS ali rebalansu
proračuna.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010
in 2011.
9. Rok poziva: besedilo javnega razpisa
z oznako JPP-Romi – 2010 se objavi v Uradnem listu RS dne 6. 11. 2009 in na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo (http://www.
mk.gov.si). Zaključi se s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 7. 12.
2009. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo
obravnavale po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec za področje poziva za
posamezen projekt z izjavami,
– načela, cilji, kriteriji, področja dejavnosti ter način prijave za (so)financiranje
projektov romske skupnosti v RS iz dela

državnega proračuna, namenjenega kulturi
za leto 2010,
– ocenjevalni list.
Dokumentacijo poziva lahko prijavitelji
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
Dokumentacijo poziva si lahko prijavitelji
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo še
druge podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva. Ministrstvo bo na zahtevo v času poziva zainteresiranim prijaviteljem dokumentacijo poziva tudi poslal.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno
področje za posamezen projekt ter mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom
na sprednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na
javni poziv JPP-Romi – 2010«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Prijavitelji, ki
bodo v prijavnem obrazcu navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog pozvani
v elektronski obliki.
Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do
dneva njene obravnave v strokovni skupini.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
7. 12. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno
se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu,
ko se je javni poziv končal zaradi porabe
sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj, tel.
01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog skladno
z zahtevami Ministrstva za kulturo.
Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure, ter vsako sredo, od 14. do 16. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave projekta obvestilo najpozneje v enem
mesecu po obravnavi v strokovni skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
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Ob-7274/09
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 16,
stanovanjska enota – stanovanje štev. 4,
v skupni izmeri 64,50 m2 (stanovanjski prostori 52,50 m2, odprt balkon 7,00 m2, kletshramba 5,00 m2), z identifikacijsko številko
dela stavbe 1737-85-6. Stanovanje leži v prvem nadstropju večetažnega poslovno-stanovanjskega objekta, ki je zgrajen leta 1960.
Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi
na ime Telekom Slovenije, d.d. kot etažna
lastnina pri podvložku štev. 2435/6 in stoji
na parc. štev. 2173, k.o Tabor.
Izhodiščna prodajna cena je 149.600,00
EUR.
2. Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7,
stanovanje v mansardi, površine 48,70 m2
(soba, dnevna soba, kuhinja, predprostor,
kopalnica). Stanovanje se nahaja v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+M, ki je bil zgrajen leta 1930
in je obnovljen leta 1990. Nepremičnina je
skupaj s tehnološkimi prostori Telekoma vpisana v zemljiški knjigi v deležu (del, ki se
prodaja predstavlja delež 15/100 od pripadajočega solastnega deleža Telekom Slovenije, d.d., ki znaša 40/100 od celote), s parc.
št. 107/3, v zk vložku štev. 280, k.o. Lovrenc
na Pohorju.
Izhodiščna prodajna cena je 20.720,00
EUR.
3. Brestrnica pri Mariboru (ob reki Dravi),
poslovna stavba – gostinski objekt »Čolnarna Galeb« z vsemi prostori, površine skupaj 280,43 m2, ki leži na parcelni številki
1486/18, k.o. Brestrnica, in objekt »hangar
površine 133,94 m2, ki leži na parc. številki
1486/17, k.o. Brestrnica, ter objekt »lesena
lopa«, površine 78,83 m2, ki leži na parc. št.
1486/16, k.o. Brestrnica; vse vpisano v zemljiški knjigi v zk vložku štev. 665, k.o Brestrnica, kot lastnina Telekom Slovenije d.d.
Objekti so zgrajeni leta 1960 in so pozneje
adaptirani.
Gostinski objekt je v funkciji in ima vso
potrebno infrastrukturo za opravljanje gostinske dejavnosti.
Gostinski objekt »Galeb« je oddan v najem – zato potencialni kupec oziroma novi
lastnik nepremičnine vstopi v najemno razmerje namesto najemodajalca, Telekom
Slovenije d.d. in prevzame vse obveznosti
najemodajalca iz obstoječe veljavne najemne pogodbe.
Izhodiščna prodajna cena je 163.200,00
EUR.
4. Maribor – soseska Gambrinus (ob
Gregorčičeva ulici) – nezasedeni garažni
boks – parkirno mesto s številko 196, površine 12,90 m2, v objektu »Gambrinus – Maribor« (ob Gregorčičevi ulici 33), ki leži na
parcelnih številkah 1474/2 in 1476/3, k.o.
Maribor – Grad. Nepremičnina, ki je predmet
prodaje, zemljiškoknjižno ni urejena; v letu
2007 je v zemljiško knjigo vložen zk predlog
za vzpostavitev listine in vpis lastninske pravice na Telekom Slovenije, d.d.

Izhodiščna prodajna cena je 6.700,00
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 20. 11.
2009. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do
vključno 20. 11. 2009.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(natančen naziv in naslov, davčna številka,
EMŠO),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne – prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki TR
računa (naziv banke in št. računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra
pri AJPES,
– ponudniki, ki bodo oddali ponudbo
za nepremičnino pod zap. št. 3., morajo
v ponudbi posebej izjaviti, da so seznanjeni
z dejstvom, da je nepremičnina »Galeb«
oddana v najem in da bodo vstopili v najemno razmerje kot novi lastniki nepremičnine, namesto Telekom Slovenije d.d. ter
bodo prevzeli vse obveznosti najemodajalca
iz obstoječe najemne pogodbe (ki jih ima
prodajalec).
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti,
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 31. 1. 2010.
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
posamezno 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.
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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 oglede nepremičnin se lahko dogovorite na spodaj navedenih kontaktnih telefonskih številkah:
– za nepremičnino pod zap. št. 1. – na
tel. 01/234-15-92, Jana;
– za nepremičnine pod zap. št. 2.,
3. in 4. – na tel. 02/333-22-33, Edith ali
02/333-24-30, Marjan.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-7294/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe D Naložbe d.d. direktor družbe D Naložbe d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana,
objavlja
vabilo
k dajanju ponudb za nakup dela
poslovnega deleža družbe Marles hiše
Maribor, d.o.o.
1. Predmet dajanja ponudb je nakup
dela poslovnega deleža družbe Marles
hiše Maribor, d.o.o., Limbuška cesta 2,
2341 Limbuš, v skupni nominalni vrednosti 399.939,90 EUR, kar skupaj predstavlja
10,00% v osnovnem kapitalu družbe. Posamezen ponudnik lahko poda ponudbo za del
poslovnega deleža v celoti ali delno, s tem,
da minimalna ponudba ne sme znašati manj
kot 1,00% osnovnega kapitala družbe oziroma v minimalni nominalni vrednosti najmanj 39.993,99 EUR osnovnega kapitala
družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in
naslov ponudnika, davčna številka, številka
transakcijskega računa, podpis pooblaščene osebe;
b) nominalni znesek v EUR in odstotek
dela poslovnega deleža družbe Marles hiše
Maribor, d.o.o., katerega nakup ponuja;
c) ponujeno ceno za del poslovnega deleža: izražena mora biti s točno določenim
zneskom v EUR. Ponudbe, v katerih bi bila
ponujena cena za odkup dela poslovnega
deleža družbe vezana na ceno, ki jo ponuja
kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele
za popolne in ne bodo obravnavane;
d) način plačila kupnine: nakazilo na
TRR;
e) rok veljavnosti ponudbe: najmanj do
vključno 31. 12. 2009;
f) dokazilo o vplačani varščini.
Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna.
3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR. Varščina za
resnost ponudb se plača na transakcijski račun prodajalca, družbe D Naložbe d.d., št.
06000-0972654316, odprtem pri Banki Celje,
d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa dela poslovnega deleža družbe Marles
hiše Maribor, d.o.o.«. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru.
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5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov:
D Naložbe d.d., Šmartinska cesta 52, 1000
Ljubljana, s pripisom: »Na roke direktorju –
Ponudba za nakup dela poslovnega deleža
družbe Marles hiše Maribor, d.o.o. – Ne
odpiraj!« tako, da ponudba prispe na sedež
družbe najpozneje do 16. 11. 2009, do 12.
ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, in
ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega
vabila nepopolne, bodo zavržene.
7. Na podlagi tega razpisa prodajalec
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in
nakupu dela poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
8. V primeru prodaje dela poslovnega
deleža se najugodnejši ponudnik zavezuje,
da bo najkasneje v roku tridesetih delovnih
dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu dela poslovnega deleža družbe v obliki
notarskega zapisa.
D Naložbe d.d.
Ob-7314/09
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
objavlja zaprtje javnega poziva za sofinanciranje realizacije projektov celovečernih
igranih, dokumentarnih in animiranih filmov
za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 103 z dne 30. 10. 2008 –
Ob-9015/08, v Uradnem listu RS, št. 117
z dne 12. 12. 2008 – Ob-9865/08 in v Uradnem listu RS, št. 32 z dne 24. 4. 2009 –
Ob-3228/09.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in 6. točke javnega poziva
za sofinanciranje realizacije projektov celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov za leto 2009, se zapre javni poziv
zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zaprtje javnega poziva stopi v veljavo z dnem
objave v Uradnem listu RS.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-7315/09
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, objavlja zaprtje javnega poziva za sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih, animiranih,
dokumentarnih filmov) za leto 2009, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 103 z dne
30. 10. 2008 – Ob-9011/08.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in 6. točke javnega poziva
za sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih, animiranih, dokumentarnih filmov) za
leto 2009, se zapre javni poziv zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zaprtje javnega
poziva stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-7316/09
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, objavlja zaprtje javnega poziva za sofinanciranje
povečav celovečernih filmov za leto 2009, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 117
z dne 12. 12. 2008 – Ob-9862/08.
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Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in 6. točke javnega poziva za sofinanciranje povečav celovečernih
filmov za leto 2009, se zapre javni poziv
zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zaprtje javnega poziva stopi v veljavo z dnem
objave v Uradnem listu RS.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-7317/09
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, objavlja zaprtje javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij izobraževanja
s področja filma za študijsko leto 2008–2009,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85
z dne 29. 8. 2008 – Ob-7099/08.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in 6. točke javnega poziva
za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja filma za študijsko leto 2008–2009,
se zapre javni poziv zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zaprtje javnega poziva
stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-7318/09
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
objavlja zaprtje javnega poziva za zbiranje
predlogov za sofinanciranje razvoja projektov (igranih, animiranih, dokumentarnih filmov) za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 30. 10. 2008
– Ob-9012/08 in v Uradnem listu RS, št. 32
z dne 24. 4. 2009 – Ob-3228/09.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in 6. točke javnega poziva za
sofinanciranje akcij izobraževanja s področja
filma za študijsko leto 2008-2009, se zapre
javni poziv zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zaprtje javnega poziva stopi v veljavo
z dnem objave v Uradnem listu RS.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-7319/09
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
objavlja zaprtje javnega poziva za zbiranje
predlogov za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto 2009 – umetniške
in finančne koprodukcije, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 117 z dne 12. 12.
2008 – Ob-9863/08.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in 6. točke javnega poziva
za zbiranje predlogov za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto 2009 – umetniške in finančne koprodukcije, se zapre
javni poziv zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zaprtje javnega poziva stopi v veljavo
z dnem objave v Uradnem listu RS.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-7320/09
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
objavlja zaprtje javnega poziva za zbiranje
predlogov za sofinanciranje realizacije projektov srednjemetražnih in kratkih igranih,

dokumentarnih in animiranih filmov za leto
2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 103 z dne 30. 10. 2008 – Ob-9014/08.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in 6. točke javnega poziva
za zbiranje predlogov za sofinanciranje realizacije projektov srednjemetražnih in kratkih
igranih, dokumentarnih in animiranih filmov
za leto 2009, se zapre javni poziv zaradi
porabe razpoložljivih sredstev. Zaprtje javnega poziva stopi v veljavo z dnem objave
v Uradnem listu RS.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Ob-7321/09
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
objavlja zaprtje javnega poziva za zbiranje
predlogov za sofinanciranje akcij festivalov
in prireditev v letu 2009, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 30. 10.
2008 – Ob-9013/08 in v Uradnem listu RS,
št. 1 z dne 9. 1. 2009 – Ob-10459/08.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in 6. točke javnega poziva
za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij
festivalov in prireditev v letu 2009, se zapre
javni poziv zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zaprtje javnega poziva stopi v veljavo
z dnem objave v Uradnem listu RS.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 83/09
Ob-7305/09
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 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 proračunu Mestne občine
Maribor za leto 2009 (MUV, št. 4/08, 2/09,
5/09 in 18/09), Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009
in Posamičnega program ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Maribor
objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja prodaje:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. pritlično stanovanje na Krekovi 6,
v izmeri 31,74 m2, parcelna številka 903, št.
ZK vložka 488, k.o. Maribor - Grad. Za predmetni objekt vpis etažne lastnine ni izveden.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 22.950,00 EUR
2.2. stanovanje št. 108 na Prušnikovi 46,
v izmeri 69,34 m2, identifikacijska številka
318. E, s pripadajočim pomožnim prostorom
v izmeri 3,38 m2, št. ZK vložka 1770/108,
k.o. Spodnje Radvanje. Za predmetni objekt
je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 61.795,00 EUR
2.3. stanovanje v Celestrini 1, v izmeri
73,41 m2, identifikacijska številka 9. E, št.
ZK vložka 234/8, k.o. Celestrina, s pripadajočo drvarnico v izmeri 37,10 m2, identifikacijska št. 1.E, št. ZK vložka 235/5, k.o.
Celestrina.
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Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine izveden. Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Izhodiščna cena: 28.050,00 EUR
Navedene izhodiščne cene ne vključujejo davščin, katere plača kupec.
3. Pogoji prodaje nepremičnin
3.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja v lasti Mestne
občine Maribor.
3.3. Najemniki nepremičnin pod zaporednima številkama 2.2. in 2.3. imajo v skladu s 176. členom Stanovanjskega zakona
predkupno pravico, ki se uveljavlja po vrstnem redu iz navedenega člena.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v 15 dneh 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 Maribor pravico zadržati že
vplačano varščino.
3.5. Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku se šteje prodajna pogodba
za razdrto.
3.6. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.
3.7. Kupec je dolžan plačati davek na
promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice v zemljiški
knjigi ter morebitne druge stroške oziroma
dajatve.
4. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
Varščina se plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št.: 01270-0100008403
– UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo
»Plačilo varščine za nepremičnino pod št.
_____«. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Maribor.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,
točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke (zaradi vračila varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
nanaša ponudba,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za
samostojne podjetnike in za pravne osebe
oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti za društva. Dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščeni
osebi,
– dokazilo o plačilu varščine v višini
10%.
4.3. Pisne ponudbe v zaprti kuverti se pošljejo ali osebno oddajo do vključno 23. 11.
2009, na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Urad za gospodarske
dejavnosti, 2000 Maribor, s pripisom »Ne
odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«.
Osebno oddane ponudbe je potrebno oddati
na naveden naslov v sobi 15, do vključno
12. ure. Rok vezanosti na ponudbo prične
teči od dneva oddaje ponudbe do sklenitve
pogodbe.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1. Pristojna Komisija bo odpirala ponudbe dne 25. 11. 2009, s pričetkom ob
9. uri, v prostorih Mestne občine Maribor,
soba 227/II.
5.2. Z zainteresiranimi ponudniki se bodo
opravila pogajanja o ceni.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
za vodenje postopka prodaje lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe
začeti postopek kadarkoli ustavi.
7. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih ponovnega javnega zbiranja ponudb in informacije za
ogled nepremičnin dobijo interesenti na Mestni občini Maribor, Mestna uprava, Urad za
gospodarske dejavnosti, tel. 02/22-01-411.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo ponovnega javnega zbiranja
ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si,
rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika
Javni razpisi in v Uradnem listu,obvestilo
o ponovnem javnem zbiranju ponudb pa
v dnevniku Večer.
Mestna občina Maribor
Št. 379/09
Ob-7332/09
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/2007;
v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2008 (Uradne
objave Občine Izola, št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Izola
za leto 2009, s spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Del nepremičnin v območju urejanja
z OPPN CMI živilska industrija ob Južni
cesti – del območja A, na JZ delu gradbene
parcele 1, v izmeri 3.500 m2; parc. št. 2612,
parc. št. 2610, parc. št. 2608/5, parc. št.
2609, in parc. št. 2603/3, vse k.o. Izola, Izola, z izhodiščno ceno 196,00 €/m2, oziroma
za izhodiščno ceno 686.000,00 € za površino v izmeri 3.500 m2.
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b) Nepremičnina 1001.E, s parc. št.
1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/1
je opredeljena kot garaža št. 1, v pritl., ozn.
z G1 in temno zeleno črtkano črto, v izmeri
11,35 m2, na naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno 8.683,00 €.
c) Nepremičnina 1002.E, s parc. št. 1770,
k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/2, je opredeljena kot garaža št. 2 v pritl., ozn. z G2 in
oranžno črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na
naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno
8.683,00€.
d) Nepremičnina 1003.E, s parc. št.
1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/3,
je opredeljena kot garaža št. 3, v pritl., ozn.
z G3 in temno plavo črtkano črto, v izmeri
11,35 m2, na naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno 8.683,00 €.
e) Nepremičnina 1004.E, s parc. št.
1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/4,
je opredeljena kot garaža št. 4, v pritl., ozn.
z G4 in rjavo črtkano črto, v izmeri 11,35 m2,
na naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno
ceno 8.683,00€.
f) Nepremičnina 1005.E, s parc. št. 1770,
k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/5, je opredeljena kot garaža št. 5, v pritl., ozn. z G5
in črno črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na
naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno
8.683,00 €.
g) Nepremičnina 1.E, s parc. št. 1595,
k.o. Izola, vpisana v podv. št. 2089/1, je
opredeljena kot garaža v pritl., označ. s št.
1 in črko G, v izmeri 21,69 m2, na naslovu
Ul. Oktobrske revolucije 19a, z izhodiščno
ceno 18.000,00 €.
h) Nepremičnina 2.E, s parc. št. 1595,
k.o. Izola, vpisana v podv. št. 2089/2, je
opredeljena kot garaža v pritl., označ. s št.
2 in črko G, v izmeri 16,38 m2, na naslovu
Ul. Oktobrske revolucije 19a, Izola, z izhodiščno ceno 18.000,00 €.
i) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, trisobno stanovanje z oznako 44, v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) več
stanovanjske zgradbe, v izmeri 96,81 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno
ceno 296.000,00 €.
j) Nepremičnina s parc. št. 3196/12,
k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako
45, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7.
etaža) več stanovanjske zgradbe, v izmeri
70,95 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe
5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola,
z izhodiščno ceno 222.000,00 €.
k) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, trisobno stanovanje z oznako 46, v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) več
stanovanjske zgradbe, v izmeri 102,51 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno
ceno 308.000,00 €.
l) Nepremičnina s parc. št. 3196/12,
k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako
47, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7.
etaža) več stanovanjske zgradbe, v izmeri
115,85 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola,
z izhodiščno ceno 340.000,00 €.
m) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, dvosobno stanovanje z oznako 48,
v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža)
več stanovanjske zgradbe, v izmeri 96 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno
ceno 294.000,00 €.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku, in je bila določeno na
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podlagi opravljene cenitve s strani sodnega
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno
določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi
ponudbami ponudita enako najvišjo višino
nadomestila, se med njima, skladno z 29.
členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. 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, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
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.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu
za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola, ali po telefo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nu 05/6600200, kontaktna oseba Kristina
Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem
dogovoru s pooblaščeno za vodenje UOP
Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si.
5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00
4783312008. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/
l/m/«, najpozneje do 23. 11. 2009, do 12.
ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.

6) Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne
bo upoštevala. V primeru, da bo komisija
pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba
ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor
ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika
zavrže.
8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
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Evidence sindikatov
Št. 101-14/2009-2
Ob-4527/09
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila SVIZ Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede z dne 21. 5. 2009, s sedežem sindikata Pivola 10, 2310 Hoče.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 18 z dne 5. 6. 2009.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, skrajšano ime SVIZ FKBV je
2398800.
Št. 101001-10/2009-2
Ob-6926/09
Pravila o organiziranju in delovanju
SKEI, Regijske organizacije za Koroško, ki
jih je sprejel Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, regijska organizacija
za Koroško (skrajšano: SKEI, Regijska
organizacija za Koroško), Prežihova 24,
Ravne a Koroškem, se hranijo pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 25. 9. 2009, pod zaporedno
št. 195.
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Objave gospodarskih družb
Ob-7295/09
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1), samostojni
podjetnik Boštjan Kert, s.p., s sedežem na
naslovu Sokolska 45, 2000 Maribor, matična številka 3428354000, obveščam upnike
in ostale poslovne partnerje, da bom po
preteku treh mesecev, šteto od dneva objave v Uradnem listu RS, pričel postopek pri
registerskem sodišču za prenos podjetja na
novo kapitalsko družbo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni register bo podjetnik
prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu s pogodbo
o prenosu podjetja preneseno na novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo,
po postopku in na način, kot je opredeljen
v ZGD-1.
IT Diskont, Internetna trgovina,
Boštjan Kert,s p.
Ob-7313/09
Pekarna Hlebček Blažko Špur s.p., Podbrdo 27a, 5243 Podbrdo, z matično številko 1257609000, v skladu z določili 75.
člena Zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju: ZGD-1) objavlja, da namerava
izvesti statusno preoblikovanje podjetnika
s prenosom podjetja na prevzemno družbo,
v skladu s 673. členom ZGD-1. Presečni
dan prenosa podjetja bo 31. 12. 2009.
Pekarna Hlebček Blažo Špur s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7276/09
Poslovodstvo družbe Medvešek Pušnik
Računovodstvo in notranja revizija d.o.o.,
Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljub
ljana, v skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah drugič objavlja sklep,
ki ga je sprejel edini družbenik Medvešek
Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljub
ljana, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana, dne 14. 9. 2009, z naslednjo vsebino:
»1. Osnovni kapital družbe v višini
100.000,00 EUR se zmanjša za 60.000,00
EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital
družbe znaša 40.000,00 EUR. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem osnovnega vložka edinega družbenika
za znesek 60.000,00 EUR tako, da osnovni
vložek edinega družbenika po zmanjšanju
znaša 40.000,00 EUR.
2. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala 60.000,00 EUR družba izplača družbi Medvešek Pušnik Borzno posredniška
hiša d.d. Ljubljana kot edinemu družbeniku,
v roku 8-ih dni po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala družbe v sodni register.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s 520.
členom Zakona o gospodarskih družbah.«
Poslovodstvo družbe Medvešek Pušnik
Računovodstvo in notranja revizija d.o.o.,

Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljub
ljana, v skladu z drugim odstavkom 520.
člena Zakona o gospodarskih družbah morebitne upnike poziva, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Medvešek Pušnik Računovodstvo
in notranja revizija d.o.o.,

Sklici skupščin
Ob-7272/09
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska Loka 4, Kranj,
sklicuje uprava družbe
skupščino
delniške družbe Iskra vzdrževanje, d.d.,
Kranj,
ki bo 7. decembra 2009, ob 16. uri, v sejni sobi družbe, Savska loka 4, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine ter
prisotnostjo vabljenega notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Žiga Škerjanec, za preštevalca glasov pa se imenujeta Dejan Balmazovič in Tatjana Jelovčan. Skupščina se
seznani s prisotnostjo vabljene notarke Mateje Andrejašič iz Kranja.
2. Razveljavitev sklepov, sprejetih na 14.
redni seji skupščine družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj, z dne 7. 9. 2009.
Predlog sklepa: razveljavijo se vsi sklepi,
sprejeti na 14. redni seji skupščine družbe
Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj, z dne 7. 9.
2009.
3. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,
Kranj, za leto 2008 in odločanje o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj, za leto 2008.
3.2. Bilančni izguba družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj, za poslovno leto 2008
znaša 97.366 EUR in se pokrije, kot sledi:
– 39.909 EUR iz prenesenega dobička,
– 25.090 EUR iz drugih rezerv iz dobička in
– 32.367 EUR iz kapitalskih rezerv.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe Iskra
Vzdrževanje, d.d., Kranj, za poslovno leto
2008.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj, zaradi
umika lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
803.046,00 EUR, in je razdeljen na 192.442
navadnih imenskih kosovnih delnic se zaradi
umika 19.244 lastnih delnic zmanjša za znesek 80.303,29 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 722.742,71 EUR in je razdeljen na
173.198 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
v skladu s 381. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala
je umik lastnih delnic na način, da se razveljavijo vse pravice, ki izhajajo iz lastnih
delnic.
Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala
v višini 80.303,29 EUR se odvede v kapitalske rezerve.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepom
pod točko 4., ki se nanaša na zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe zaradi umika lastnih delnic.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto končano
na dan 31. 12. 2008, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano
na dan 31. 12. 2008 in drugo gradivo za
sejo skupščine je delničarjem dostopno na
sedežu družbe Iskra vzdrževanje, d.d., Savska loka 4, Kranj, vsak delavnik od dneva
objave sklica skupščine med 9. in 14. uro.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih
straneh družbe www.iskra-vzd.si.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
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. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica skupščine. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih
točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način, kot
ta sklic skupščine, objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– bodo poslani družbi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine,
– bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo
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svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava
prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, to je 4. 12. 2009, ali njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora
prispeti pisno na sedež družbe najkasneje
4. 12. 2009. Pooblastilo mora biti pisno in
vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež)
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja.
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi
družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Drugi sklic
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje, istega dne, to je
7. decembra 2009, na istem kraju, ob 16.30.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Iskra vzdrževanje, d.d.
Uprava družbe
mag. Boštjan Pražnikar
Glavni direktor
Št. 061-09
Ob-7273/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Hit
Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
23. redno skupščino
delniške družbe Hit Larix d.d.,
ki bo dne 9. 12. 2009, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprememba člana upravnega odbora
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se seznani z odstopno
izjavo člana upravnega odbora Tomaža Repinca in ugotovi, da mu z dnem 9. 12. 2009
preneha funkcija člana upravnega odbora.
2.2 Z dnem 10. 12. 2009 se za člana
upravnega odbora z mandatom do izteka
mandata ostalima članoma upravnega odbora, imenuje Miran Čurin, Ulica Ivana Suliča 10A, 5290 Šempeter pri Gorici.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovni dan od objave sklica,
od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge
k posameznim predlaganim sklepom pisno
sporočijo upravnemu odboru v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Navodilo za glasovanje: pri vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
Nova seja: če skupščina ob navedeni uri
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Hit Larix d.d.
Ob-7277/09
Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub
ljana, sklicuje
skupščino družbe
Metalka Commerce d.d.,
ki bo v torek, 8. decembra 2009, ob 11.
uri, na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom uprave in nadzornega sveta o dokapitalizaciji
družbe z novimi vložki v skladu s sklepom
skupščine družbe z dne 20. 10. 2008 o povečanju osnovnega kapitala družbe.
Skupščina ugotavlja, da je bilo do predvidenega roka 20. 10. 2009 povečanje osnovnega kapitala uspešno, in sicer do višine
emisijskega zneska 679.710 EUR, ki sta
ga do dne 20. 12. 2009 v celoti v denarju
vplačala dva vpisnika in se zato osnovni
kapital družbe poveča za emisijski znesek
679.710 EUR z izdajo 163.000 novih kosovnih delnic, tako da se dosedanji osnovni
kapital 1.375.461,99 EUR, ki je razdeljen na
329.847 kosovnih delnic, poveča na skupni
znesek 2.055.171,99 EUR in je razdeljen na
492.847 kosovnih delnic.
Ob upoštevanju izvedenega povečanja
osnovnega kapitala se sprejme sprememba 3. člena statuta družbe, ki se v čistopisu
glasi: »Osnovni kapital znaša 2.055.171,99
EUR in je razdeljen na 492.847 kosovnih
delnic«.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje
tri dni pred skupščino in se pisno najavijo
tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe
najkasneje tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Celotno gradivo za skupščino družbe,
ki vsebuje tudi vse predlagane spremembe
statuta družbe, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delovnik, med 10.
in 12. uro.
Uprava Metalke Commerce d.d.
Franc Ziherl – direktor
Ob-7290/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška
cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem

Št.

89 / 6. 11. 2009 /

Stran

2799

skupščino delničarjev,
ki bo dne 7. 12. 2009, ob 10. uri, na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta
103a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Jana Lavtižar in Urška Ramuš,
za sestavo zapisnika skupščini prisostvuje
notarka Nada Svetina.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: dobiček leta 2008 se
razporedi po predlogu uprave in nadzornega
sveta. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem leto 2008.
4. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic in umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z določili osme
alineje 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v zakonskem
roku pridobi 11.534 delnic družbe za namene po 247. členu ZGD-1. Nakupna vrednost
delnic se določi po ocenjeni vrednosti kapitala družbe. Najnižja nakupna cena delnic
je 8,78 EUR, najvišja nakupna vrednost pa
13,76 EUR. Obseg dopustne pridobitve delnic ne sme presegati z zakonom določenega skupnega števila lastnih delnic.
Skupščina pooblašča upravo družbe za
umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Uprava pri odsvajanju lastnih delnic ni vezana
na določilo 221. člena ZGD-1 in je pooblaščena, da ob smiselni uporabi 337. člena
ZGD-1, izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan
po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik, od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci,
katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred
skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.
Direktor
Ob-7291/09
Na podlagi tretjega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07,
10/08, 68/08, 42/09), 43. člena Statuta družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljub
ljana, d.d. uprava, sklicuje
14. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniško gradbeno
podjetje, d.d., Ljubljana,
Ob zeleni jami 2,
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ki bo dne 9. 12. 2009, ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja Čepon, univ. dipl. prav.
Preštevalki glasov: Gabrijela Modic, Suzana Pirc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Izvolitev predstavnikov delničarjev
v nadzorni svet.
Večinski delničar Slovenske železnice
d.o.o. predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina z dnem sprejema sklepa odpokliče naslednja člana nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev: Aleša Tavčarja in
Ivana Gosariča.
Skupščina izvoli člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev: Gorana Brankoviča in Iztoka Puša. Mandat začne teči
z dnem sprejema sklepa in traja štiri leta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem in njihovo obrazložitvijo, bo na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
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 kateri
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Zahtevo morajo poslati najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke
o zadevah družbe, ki so potrebne presojo
dnevnega reda. Delničarji majo pravico biti
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji, zakoniti zastopniki oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom. Sejna
dvorana bo odprta eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog bo objavljen in sporočen na način
iz 296. Člena ZGD le, če delničar v sedmih
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dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
Direktor družbe
Leon Kostiov, univ. dipl. inž grad.
Ob-7309/09
Na podlagi točke VII/3 Statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska c. 16, in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi d.d. Trbovlje, Gimnazijska
cesta 16,
ki bo v 11. 12. 2009, ob 9. uri, na sedežu
družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje, ter
predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave in seznanitev
o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine
in preštevalca glasov ter notarja po predlogu uprav.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta.
3. Direktorju in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2008.
Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2008 ter
se jima podeli razrešnica.
4. Pokrivanje bilančne izgube (71.361
evrov) iz poslovnega leta 2008.
Predlog sklepa: bilančna izguba iz poslovnega leta 2008 se pokrije iz splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
svojo udeležbo prijaviti pisno, najmanj tri
delovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne
11. 12. 2009.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe IBT Trbovlje d.d.,
Gimnazijska cesta 16, od dne 11. 11. 2008,
vsak dan, od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega
predloga k posameznim točkam dnevnega
reda, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovno sestane uro kasneje.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiringi d.d.
Trbovlje
Matjaž Odlazek, direktor

Št. 01-876/09
Ob-7312/09
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.
sklicujem
14. sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v torek, dne 8. 12. 2009, ob 13. uri,
v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednika skupščine se izvoli
Stane Tomše. Za preštevalce glasov se izvolita Mateja Lopatič in Darko Ferlan.
b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Izvolitev članov Nadzornega sveta
KOP Brežice d.d., predstavnikov delničarjev
ter informacija o članih nadzornega sveta, ki
jih voli svet delavcev.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli za mandatno dobo 4 let,
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Vesno Smrekar, Mihaela Ogorevca, Staneta Tomšeta in Ivana
Molana.
Skupščina se seznani z dvema članoma
nadzornega sveta, predstavnika delavcev, ki
jih je izvolil svet delavcev.
Gradivo za 14. skupščino družbe KOP
Brežice d.d. je na vpogled delničarjem v času
od dneva objave skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, v tajništvu na sedežu družbe, vsak delavnik, od 8. do 14. ure.
Na skupščini 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 tajništvu
uprave družbe v roku sedem dni od dneva
objave skupščine v Uradnem listu RS.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljub
ljana konec četrtega dne pred skupščino,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci pred začetkom seje na mestu sklica skupščine s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom (če niso osebno znani) in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
KOP Brežice d.d.
Uprava družbe
Ob-7336/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 31. člena Statuta delniške družbe SIP družba pooblaščenka
d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova
ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini –
v likvidaciji, uprava sklicuje
7. skupščino
delniške družbe SIP
družba pooblaščenka d.d., Šempeter,
Šempeter v Savinjski dolini –
v likvidaciji,
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ki bo dne 15. 12. 2009, ob 11. uri, na sedežu družbe SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini – v likvidaciji,
Juhartova ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalk glasov ter
imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Dušan Pungartnik, za preštevalki glasov Aleksandra Hudournik in Helena
Kolar, seji prisostvuje vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
3. Sprejem poročila o poteku likvidacijskega postopka.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa: skupščina sprejeme poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka.
4. Sprejem sklepa o razdelitvi premoženja.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
posredujeta skupščini v sprejem naslednji
predlog sklepa: razdeli se premoženje družbe po predlogu likvidacijskega upravitelja
o razdelitvi premoženja.
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 prijavijo s pisno
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko
dostavijo na sedež družbe Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, p. Šempeter
– v likvidaciji, 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 delež 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 v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev 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.
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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.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine je delničarjem na voljo na
sedežu družbe Šempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, p. Šempeter – v likvidaciji, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
15. 12. 2009, ob 11.30, v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da
se 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni družbe pri
preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini –
v likvidaciji
direktor
Alojz Oberžan
predsednik nadzornega sveta
Ladislav Ajdnik
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Zavarovanja terjatev
SV 815/09
Ob-7296/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 815/09 z dne 27. 10.
2009, je bilo stanovanje št. 47, v 9. etaži
stanovanjske stavbe s številko 452, v k.o.
Klanec (2121-452), in naslovom Ulica Rudija Papeža 32, 4000 Kranj, stoječe na parc.
št. 249/3, parc. št. 410/3, parc. št. 411/5 in
parc. št. 545/7, vseh k.o. Klanec, z ident. št.
dela stavbe 2121-452-47, v solasti Brede
Prislan in Božidarja Prislana, vsakega do ½,
na podlagi kupne pogodbe št. 36/B21-5/83
z dne 10. 8. 1983, sklenjene s prodajalcem SGP Gradbinec Kranj, n.sol.o., v imenu
in za račun TOZD GO Kranj, z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 17. 8. 2009, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, MŠ:
1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR, s pogodbeno
obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,20%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 9.
2024, z možnostjo odpoklica terjatve s strani
upnice ter z ostalimi pp.
SV 984/2009
Ob-7297/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 984/2009 z dne
26. 10. 2009, je stanovanje številka 1, garsonjera, v I. nadstropju stanovanjske stavbe, z oznako 1074.ES, Prvomajska ulica
33, Maribor, ležeči na parceli številka 344,
pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 3033,
katastrska občina Tezno, katerega lastnik
je zastavni dolžnik Igor Drofenik, EMŠO
2610961500184, stanujoč Cankarjeva ulica 6C, 2000 Maribor, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe številka 0502-12/91
z dne 5. 12. 1991, sklenjene s prodajalko
družbo TAM Maribor, družba za upravljanje
in financiranje podjetij, d.d. in Drofenik Ivom,
kot kupcem, ter na podlagi Sklepa o dedovanju opr. št. II D 187/2004 z dne 16. 11.
2004, zastavljeno v korist Nova KBM d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 36.900,00
EUR s pripadki.
SV 309/09
Ob-7298/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 309/09
z dne 1. 10. 2009, je bilo stanovanje št.
2, z inventarno št. 5760, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Zagorju ob Savi, Farčnikova kol. 43, identifikacijska št. 1886-456-102.E, katerega
solastnika sta na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 70/20090-T z dne 7. 9. 2009,
vsak do ½, Iztok Kreča in Petra Tekavčič, oba stan. Zagorje ob Savi, Farčnikova
kol. 43, zastavljeno na podlagi hipotekarno
kreditne pogodbe št. 226331-001 z dne
28. 9. 2009, za zavarovanje terjatve v višini 36.000,00 EUR, z dobo vračanja 240
mesecev in končno zapadlostjo zadnjega
obroka v plačilo dne 18. 11. 2029, s pogodbeno enovito nominalno in nespremenljivo
obrestno mero 6,40% letno in efektivno

obrestno mero (EOM) 6,77% letno, z zamudnimi obrestmi ter vsemi stroški, pripadki in
event. stroški, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti
terjatve, vse v korist zastavne upnice SKB
Banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, mat.
št. 5026237000.
SV 481/09
Ob-7299/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-481/09, z dne 27. 10.
2009, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri
42,88 m2, v zgradbi na naslovu Kidričevo
naselje 9, Postojna, stoječi na parceli št.
3308, katastrska občina (2490) Postojna,
last zastavitelja po imenu Tatjana Matić, stanujoča Kidričevo naselje 9, Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.000 EUR, z dogovorjeno obrestno mero
trimesečni Euribor + 2,50% in z datumom
zapadlosti terjatve 31. 10. 2029.
SV 530/09
Ob-7300/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Ferleža iz
Črnomlja, Ulica Lojzeta Fabjana 7, 8340
Črnomelj, opr. št. SV 530/ 09 z dne 27. 10.
2009, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja dvoinpolsobno stanovanje, št. 4,
v skupni izmeri 72,50 m², v II. nadstropju
stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št.
3991, pod vl. št. 2733, k.o. Metlika, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 5 A, 8330 Metlika, katerega edini in izključni lastnik je
Broz Robert, roj. 23. 7. 1973, stan. Naselje
Borisa Kidriča 5A, 8330 Metlika, na osnovi
dveh predhodnih notarsko overjenih kupoprodajnih pogodb med prodajalcem Pionir
standard gradbeništvo d.d. Novo mesto in
kupcem GMZ d.o.o. ter prodajalcem GMZ
d.o.o. in kupcem Broz Robertom, zastavljena v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5446546 za zavarovanje
denarne terjatve po Pogodbi o dolgoročnem
kreditu št. NM01 222884023 z dne 19. 10.
2009 v višini glavnice 35.000,00 EUR, s pripadki.
SV 814/09
Ob-7301/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 814/09 z dne 28. 10. 2009,
je nepremičnina z ident. št. dela stavbe
2121-416-36 – stanovanje št. 36, v 9. etaži
stanovanjske stavbe, Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj, stoječe na parc. št. 263/6,
parc. št. 263/7 in parc. št. 333/5, k.o. Klanec,
v lasti Iztoka Kavčiča, Bašelj 26 B, na podlagi Prodajne pogodbe z dne 16. 10. 2009,
zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke
Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 165.000,00 EUR,
z obrestno mero 6 mesečni Euribor, ki se zaokroži na osminko navzgor, + 2,00% letno,
z rokom vračila v 240 mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja anuiteta in kredit zapade
31. 10. 2029, z odpoklicem terjatve in osta-

limi pripadki ter stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 988/2009
Ob-7302/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 988/2009
z dne 28. 10. 2009, je ident. št. dela stavbe
0678-1269-012, trisobno stanovanje, št. 12,
v 2. nadstropju, v skupni izmeri 77,25 m2,
Ulica Staneta Severja 2, Maribor, ki se nahaja v stavbi, ki stoji na parceli številka 1620,
pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 1169,
katastrska občina Spodnje Radvanje, in je
last Nataše Ribaš, EMŠO 2607975505390,
stanujoče Ob gozdu 8, 2314 Zgornja Polskava, do celote, na podlagi originalne overjene Pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja z dne 8. 10. 2009, sklenjene s prodajalko
Mileno Kužnar kot prodajalko in Natašo Ribaš kot kupovalko ter originalne overjene
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7. 1996,
sklenjene med Vidovič Željkom in Vidovič
Majo kot prodajalcema in Kužnar Mileno
kot kupovalko, originalne overjene Kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
15. 11. 1991, sklenjene med Študentskim
servisom Maribor kot prodajalcem in Vidovič
Slavico kot kupovalko in originalne overjene
prodajne pogodbe številka 3020-572-13-2/4RB z dne 16. 1. 1981, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar kot prodajalcem in
Študentskim servisom Maribor, Vidovič Željkom in Vidovič Slavico kot kupci, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 47.000,00 EUR s pp.
SV 954/09
Ob-7303/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 954/09 z dne 28. 10. 2009, je bila nepremičnina, stanovanje v I. nadstropju, v skupni
izmeri 114,90 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Svetčeva 1, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 64/2, ki je vpisana v vl. št.
645, k.o. 2679 Gradišče II, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljena
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 15. 5. 2003, sklenjene
med zastaviteljico Jano Vizjak kot kupovalko
in Mestno občino Ljubljana kot prodajalko,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Trg republike 2, matična št. 5860571000, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 10.300
EUR s pp.
SV 740/09
Ob-7304/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 740/09 z dne 30. 10.
2009, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe, na
naslovu Cesta 1. maja 26A, Jesenice, stoječe na parc. št. 802/5, 804/9 in 804/15, k.o.
Jesenice, last zastavitelja Srdžana Nikolića,
Cesta 1. maja 26A, Jesenice, na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11. 2003, Aneksa h Kupoprodajni pogodbi z dne 26. 11.
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2003 in Zemljiškoknjižnega dovolila z dne
1. 12. 2003 v korist imetnice Banke Sparkasse d.d., matična številka: 2211254000,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15,
v zavarovanje denarne terjatve 70.000,00
EUR s pripadki.
SV 997/2009
Ob-7306/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 997/2009
z dne 30. 10. 2009, je ident. št. dela stavbe
660/3693/002, stanovanje št. 2, v pritličju,
v izmeri 118,39 m2, Šarhova ulica 105, 2000
Maribor, v stavbi, ki stoji na parceli številka
2078/4, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 1050 katastrska občina Studenci, in je
last Tanje Pajovič, EMŠO 2705977505187,
in Matevža Selišek, EMŠO 0709984500415,
oba stanujoča Kidričeva ulica 018, 2000 Maribor, vsakega do ene polovice od celote, na
podlagi originalne overjene Prodajne pogodbe z dne 19. 10. 2009, sklenjene med Senekovič Petrom, kot prodajalcem, in Pajovič
Tanjo ter Selišek Matevžem kot kupcema,
originalne overjene Kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. S-215/94 z dne 1. 2.
1995, sklenjene med Elektro-Slovenija, kot
prodajalko, in Senekovič Petrom, kot kupcem ter na podlagi originalno overjenega
Dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. S-215/94 z dne 29. 10.
2001, sklenjenega prav tako med ElektroSlovenija, kot prodajalko, in Senekovič Petrom, kot kupcem, zastavljeno v korist Nova
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku
96.000,00 EUR s pp.
SV 744/09
Ob-7334/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 744/09 z dne 2. 11. 2009,
je bilo stanovanje št. 3, v večstanovanjski
stavbi na Jesenicah, Ulica heroja Verdnika
17, stoječi na parc. št. 709, k.o. Jesenice,
last zastaviteljice Liljane Budimović, Ulica
heroja Verdnika 17, Jesenice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6. 2004,
zastavljeno v korist upnice Posojilnica Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob
v Rožu 14, v zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč

Izvršbe
In 67/2009
Os-7094/09
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Ljudmilo Jager, Cesta na Brdo 6, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 173,85 EUR, po izvršitelju Janko Zorčič dne 29. 6. 2009 zarubilo nepremičnino, to je enosobno stanovanje št. 4,
v večstanovanjskem bloku št. 153, ki stoji
na naslovu Prežihova ulica 12 v Brežicah,
v skupni izmeri 45,03 m2, ki je v lasti dolžnice Ljudmile Jager, Cesta na Brdo 6, Ljub
ljana - dostava.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 21. 10. 2009
In 882/2009
Os-7095/09
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 882/2009 z dne 16. 9.
2009, in rubežnega zapisnika izvršitelja Milana Glažarja iz Maribora, je bila nepremičnina, to je stanovanje št. 7, v izmeri 45,50 m2,
v mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru, Praprotnikova 6, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in je last dolžnice Nataše Škrubej,
Streliška cesta 51, Maribor, zarubljena v korist upnika, Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor, zaradi izterjave 321,48
EUR s pripadki.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2009
In 2002/00137
Os-7143/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 2002/00137
z dne 24. 3. 2004, je bil dne 13. 4. 2004
opravljen rubež v vodilnem spisu Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 2003/00472,
in velja za opravljenega tudi v tej izvršilni zadevi v korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, Bančna skupina NLB,
Ljubljanska cesta 62, Domžale, sedaj Nova
Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Borut
Rangus, odvetnik iz Ljubljane, ki obsega
poslovni prostor št. 2.1.01, v izmeri 177 m2,
v drugem nadstropju Trgovsko-poslovnega
centra City Maribor, Ulica Vita Kraigherjeva 5, Maribor, zaradi izterjave 303.699,16
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3453/2008
Os-6338/09
V zemljiškoknjižni zadevi, opr. št.
Dn 3453/2008 Okrajnega sodišča v Grosupljem, predlagatelja Blaža Petriča, Šentvid 89/a, Šentvid pri Stični, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine in vpis lastninske
pravice, oklic o začetku postopka vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
1. Identifikacijski znak nepremičnine: parcela številka 14/7, travnik v izmeri 369 m2,
stanovanjska stavba v izmeri 106 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 35 m2, vpisane
v vložku številko 539, k.o. Šentvid.
2. Podatke o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, in o osebi, ki je listino izstavila, ter o osebi, v korist katere je
bila izstavljena: prodajna pogodba z dne
4. 5. 2001, sklenjena med prodajalci Vidic
Branko, Cegelnica 65, Naklo - Kranj, Ulčar Drago, Rusjanov trg 6, Ljubljana, Ulčar
Iris, Šentvid pri Stični 89/a, Ulčar Borisom,
Šentvid pri Stični 89/a in Kolarič Moniko,
K jezeru 11, Ptuj, ter Petrič Heleno, Podjunska ulica 13, Ljubljana, in Petrič Blažem,
tedaj oba Podjunska 13, Ljubljana, pozneje
oziroma sedaj Šentvid pri Stični 89/a, kot
kupcema, katere vsebina je prodaja oziroma
nakup parcele številka 14/7, travnik v izmeri 369 m2, stanovanjska stavba v izmeri
106 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri
35 m2, vpisane v vložku številka 539, k.o.
Šentvid.
3. Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Petrič Blaž,
Šentvid pri Stični 89/a, Šentvid pri Stični –
EMŠO 0507977500459.
4. Poziva se imetnike pravice, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 8. 9. 2009
Dn. št. 677/2007
Os-4524/09
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Šteblaj Jelene,
Kočevska Reka 7, ki jo zastopa pooblaščenec odvetnik Vidmar Samo iz Kočevja,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na stanovanju v Kočevski Reki 7 ter vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 10. 4. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer pogodbe o prodaji stanovanja
št. 145, ki je bila sklenjena med podjetjem
Snežnik p.o. Kočevska Reka, kot prodajalcem, ter Šteblaj Stojanom in Šteblaj Jeleno,
oba Kočevska Reka 7, kot kupcema, dne
24. 11. 1993, prijavljena RUJP Izpostavi
Kočevje dne 17. 12. 1993, pod številko prejemnega vpisnika K-1309/93, podpis pro-

dajalca pa overjen pri Temeljnem sodišču
v Ljubljani, Enoti v Kočevju, dne 27. 1. 1994,
katere predmet je stanovanje v skupni izmeri 89,82 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
v Kočevski Reki 7, stoječi na parceli št. 75,
k.o. Kočevska Reka, skupaj z ustreznim solastninskim deležem na skupnih prostorih in
napravah stanovanjske hiše ter dvorišču.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, 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 Kočevju
dne 18. 5. 2009
Dn 1037/2006
Os-5920/09
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Perše Zlate,
Podrečje 56, Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice na stanovanju v Kočevju, Kajuhovo naselje 36, ter vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 8. 5. 2009 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 84/91-S, z datumom 14. 7. 1993, glede stanovanja št. 15,
ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjskega objekta v Kočevju, Kajuhovo naselje 36,
v izmeri 39,26 m2, ki je bila sklenjena med
LIK Holding d.o.o. Kočevje, Novomeška
5, kot prodajalcem, in Fekonja Jožefo, roj.
15. 11. 1932, Kočevje, Kajuhovo naselje 36,
kot kupovalko, prijavljena Republiški upravi
za javne prihodke, Izpostavi Kočevje, dne
21. 7. 1993, podpis prodajalca pa overjen pri
Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti v Kočevju dne 1. 7. 1994.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, 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 Kočevju
dne 17. 8. 2009
Dn 8924/2007
Os-4218/09
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 Marija Gošelj, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
parc. št. 354/8, vpisani v vložku št. 4182,
v k.o. Trnovsko predmestje, dne 19. 2. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
12a/98 z dne 16. 6. 1998, sklenjene med
Vladimirjem Erklavcem, V jami 15, Brezovi-
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ca pri Ljubljani, in Antonijo Erklavec, V jami
15, Brezovica pri Ljubljani, kot prvopogodbenima strankama, in Sabino Mirkovič, Vipavska cesta 36, Ljubljana, kot drugo pogodbeno stranko, in Mestno občino Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, kot tretjepogodbeno
stranko, katere predmet je nepremičnina,
parc. št. 354/8 njiva, v izmeri 146,00 m2,
vpisana v vložku št. 4182, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 14249/2007
Os-4614/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Boštica, Ulica bratov Učakar 48, Ljub
ljana, ki ga zastopa Marta Perovčič, odvetnica iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe št. 71-3723/K z dne
19. 4. 1971, glede prodaje nepremičnine,
garsonjere v skupni izmeri pribl. 32,04 m2,
v III. nadstropju na vzhodni strani bloka d-1,
ki stoji na zemljišču parc. št. 2219/4, k.o.
Zgornja Šiška, in sicer med GIP Ingrad,
Ljubljanska 6, Celje, kot prodajalcem, in Jožetom Velikanjo, Zelena pot 16, Ljubljana,
kot kupcem;
– pogodbe z dne 8. 7. 1974 o spremembi
kupne pogodbe št. 71-3723/K z dne 19. 4.
1971 glede prodaje nepremičnine, garsonjere št. 17, v skupni izmeri pribl 36,89 m2,
v III. nadstropju, na vzhodni strani bloka
d-1, ki stoji na zemljišču parc. št. 2219/1,
k.o. Zgornja Šiška, in sicer med GIP Ingrad,
Ljubljanska 6, Celje, kot prodajalcem, in Jožetom Velikanjo, Zelena pot 16, Ljubljana,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2009
Dn 6067/2008
Os-5889/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Melavca, Novakova ulica 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 22.E, vpisani v podvložek
št. 4136/22, k.o. Bežigrad, dne 29. 5. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 901 z dne
22. 5. 1970, sklenjene med Gradbenim
podjetjem »Obnova« Ljubljana, kot prodajalcem, in Ivanom Sterletom, Novakova 5,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 22, v I. nadstropju, v izmeri 66,40 m2,
stanovanjskega bloka A-7-Topniška ulica –
sedaj Novakova ulica 5, Ljubljana,

– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4.
1976, sklenjene med Sterle Ivanom, Novakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem, ter
Franjem Melavcem in Rozi Melavc, Novakova 5, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za
stanovanje v izmeri 66,40 m2, št. 22, v I.
nadstropju stanovanjskega bloka, na Novakovi 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2009
Dn 11571/2008
Os-6339/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mateje Jankovič, Nanoška ulica 5, Ljubljana, ki
jo zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 18.E, podvl. št.
4717/18, k.o. Vič, dne 20. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 11571/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, vknjižbeno dovoljenje z dne 2. 4. 2008
h kupoprodajni pogodbi z dne 7. 8. 1973,
št. 243/73-02/5, sklenjeni med Gradbenim
podjetjem Grosuplje d.d., Vevška cesta 55,
Ljubljana, in Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljub
ljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 18.E, podvl. št. 4717/18, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 21221/2006
Os-6416/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Capita Podjetje za upravljanje holding družb
d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, ki ga zastopa notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova
ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažni boks št. 6,
v 1. kleti, na naslovu Avčinova ulica 6, Ljub
ljana, z ident. št. 28.E, vpisano v podvl. št.
3747/28, k.o. Bežigrad, dne 16. 7. 2009, pod
opr. Dn 2122/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– aneksa št. 1 k prodajni pogodbi št. BS
2/1-L-51/91, z dne 5. 4. 1991, sklenjenega med SCT p.o., Titova 38, Ljubljana (kot
prodajalca) in Breskvar Alešem, Gerbičeva
90, Ljubljana, Primc Ivom, Vodovodna 39,
Ljubljana ter Brankov Žikom, Vurnikova 11,
Ljubljana (kot kupci), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 28.E, vpisano v podvl. št.
3747/28, k.o. Bežigrad;
– prodajne pogodbe z dne 16. 4. 1991,
sklenjene med Brankov Žikom, Vurnikova
11, Ljubljana, Primc Ivom, Vodovodna 39,
Ljubljana ter Breskvar Alešem, Gerbičeva
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90, Ljubljana (kot prodajalci) in podjetjem
Capita, svetovanje, marketing, trgovina
d.o.o., Kardeljeva ploščad 27, Ljubljana (kot
kupcem), ki ima sedaj ident. št. 28.E, vpisano v podvl. št. 3747/28, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2009
Dn 3152/2007
Os-6495/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 58/2.S, vl. št. 2935, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 1. 4. 2009 pod
opr. št. Dn 3152/2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe oziroma pogodbe o odškodnini št. 179/77 z dne 21. 9.
1977, sklenjene med Ostanek Jožetom in
Ostanek Terezijo, kot prodajalcema, in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič,
p.o., kot kupcem, za nepremičnino, parc.
št. 58/2.S, dvorišče v izmeri 111,00 m2 in
stavbišče v izmeri 101,00 m2, vpisano v vl.
št. 2935, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 25607/2008
Os-6521/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kaplan Antonije, Celovška cesta 179, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus Perdan Andrej
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo,
št. 546, v pritličju, RGD 5, na Rašiški ulici
v Ljubljani, z ident. št. 46.E, vpisano v odvl.
št. 4346/46, k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 8.
2009, pod opr. št. Dn 25607/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-1267 z dne 21. 7. 1971, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Zupančič Božidaro in Martinom, oba Rašiška 12, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 46.E, vpisano v podvl.
št. 4346/46, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
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Dn 21595/2008
Os-6522/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Turk Lidije, Dolenjska cesta 45Č, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 5, v 12. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45Č,
Ljubljana, z ident. št. 105.E, vpisano v podvl.
št. 4404/27, k.o. Karlovško predmestje, dne
27. 8. 2009, pod opr. št. Dn 2195/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 30/A-2 o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 24. 10. 1969, sklenjene
med GIP Ingrad Celje (kot prodajalcem) ter
Šinkovec Janezom in Nelo, oba Ulica na
grad št. 5, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 105.E,
vpisano v podvl. št. 4404/27, k.o. Karlovško
predmestje,
– darilne pogodbe, št. 20. 5. 1980, sklenjene med Šinkovec Janezom in Nelo, oba
Ulica na grad 5, Ljubljana (kot darovalcema) in Šinkovec Janezom, Dolenjska cesta 45/Č, Ljubljana (kot obdarjencem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 105.E,
vpisano v podvl. št. 4404/27, k.o. Karlovško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 23994/2007
Os-6523/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vodišek Mojce, Dolenjska cesta 45a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 15, v 3. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45a,
Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 4405/15, k.o. Karlovško predmestje, dne
30. 6. 2009, pod opr. št. Dn 23994/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 67-1058 z dne 23. 10. 1967, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Uhan Viktorjem ter
Uhan Tončko, oba stanujoča Gornje Retje 3
pri Velikih Laščah, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št.
4405/15, k.o. Karlovško 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 22. 9. 2009
Dn 25522/2008
Os-6526/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sever Vinka, Ulice Ane Ziherlove 2, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p.,
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Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo št.
173, v nadstropju, RGD 1 na Rašiški ulici
v Ljubljani, z ident. št. 73.E, vpisano v podvl.
št. 4342/73, k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 8.
2009, pod opr. št. Dn 25522/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G.616 z dne 25. 12. 1967,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Sever
Vinkom, Knezova 28, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 73.E, vpisano v podvl. št. 4342/73, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 25598/2008
Os-6527/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zalokar Terezije, Adamičeva ulica 7, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus Perdan Andrej
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo št.
681, v nadstropju, RGD 6 na Rašiški ulici,
v Ljubljani, z ident. št. 81.E, vpisano v podvl. št. 4347/81, k.o. Zgornja Šika, dne 27. 8.
2009, pod opr. št. Dn 25598/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-1409 z dne 12. 8. 1972, sklenjene med Poslovim združenjem Giposs,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Zalokar Francem in Terezijo, oba Šišenska 44, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 81.E, vpisano v podvl. št. 4347/81,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 25610/2008
Os-6529/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gale
Jožeta, Adamičeva ulica 1, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 450, v pritličju, RGD 4, na Rašiški ulici v Ljubljani,
z ident. št. 50.E, vpisano v podvl. št. 4345/50,
k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 25610/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-253
z dne 14. 3. 1967, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Gale Jožetom, Šišenska 44, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima

sedaj ident. št. 50.E, vpisano v podvl. št.
4345/50, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 26343/2006
Os-6531/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Preskavec Milke in Dragutina, oba Rožanska
ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 9, v 2.
nadstropju, na naslovu Rožanska ulica 5,
Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 3728/9, k.o. Bežigrad, dne 1. 9. 2009, pod
opr. št. Dn 26343/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 10.
1963, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Oblo Ljubljana Bežigrad
(kot prodajalcem) ter Tomažin Otilijo, Škalska
12, Slovenske Konjice in Tomažin Milanom,
Marka Pohlina 2, Žalec (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št. 3728/9, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 15819/2008
Os-6532/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gordane Višinski, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje št. 19 v 3. nad.,
Ulica bratov Učakar 80, Ljubljana, z ident.
št. 19.E, vpisano v podvl. št. 4311/19, k.o.
Zgornja Šiška, dne 27. 8. 2009, pod opr. št.
Dn 15819/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10. 1995,
sklenjene med Gabrijelo Šantelj, Ulica bratov Učakar 80, Ljubljana (kot prodajalko) in
Gordano Višinski, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 4311/19, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 13767/2008
Os-6533/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kokol Janeza, Glavarjeva 20, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 313/808, v vl. št. 1550, k.o. Trnovsko predmestje, dne 1. 9. 2009 pod opr.
št. Dn 13767/2008 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe iz leta 1968,
sklenjena med IMOS – poslovnim združenjem za industrijsko gradnjo Ljubljana (kot
prodajalcem) in Kokol Janezom Glavarjeva
ulica 20, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino parc. št. 313/808, v vl. št. 1550, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22 9. 2009

– dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 17. 6. 2006, sklenjen med Jožefo Zore, Cesta na Urh 11, Dobrunje, kot
prodajalko in RCL d.o.o., Dolenjska c. 83,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za parc. št.
2353/3 in 2353/19, k.o. Rudnik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009

Dn 14846/2008
Os-6581/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova cesta 170, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 811, vpisani v vložek
št. 681, v k.o. Dravlje, dne 1. 7. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12.
1999, sklenjene med prodajalcem Frideriko
Bredo Lovšin, Vodnikova c. 170, Ljubljana in
kupcem Tomislavom Jukičem, Ulica bratov
Učakar 52, Ljubljana, in sicer 1/2 parc. št.
811 v vl. št. 681, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 12.
2003, sklenjene med Tomislavom Jukičem,
Ulica bratov Učakar 52, Ljubljana, kot prodajalcema in Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova
cesta 170, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
1/2 parc. št. 811 v vl. št. 681, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009

Dn 6749/2009
Os-6583/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Enesa Kljajića, Kekčeva 32, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetniška družba Dernovšek
o.p.-d.n.o., odvetnica Alenka Sočan Žitnik,
Tavčarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini parc. št.
87/30 vpisani v vložek št. 2929, v k.o. Kašelj, dne 2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne in prodajne pogodbe št. VI-7/73
z dne 26. 4. 1973, sklenjene med prodajalcem Marles lesna, stavbna in pohištvena
industrija Maribor in kupcem Saturnus, Ob
železnici 16, Ljubljana, in sicer za montažno
vrstno hišo tipa S v k.o. Kašelj,
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
6. 11. 1992, sklenjene med prodajalcem Saturnus, Ob železnici 16, Ljubljana in kupcem
Kljajić Mirzeto, Kekčeva 32, Ljubljana, in
sicer za stanovanjsko hišo na Kekčevi 32,
Ljubljana;
– dodatka o prodaji stanovanja z dne
14. 2. 1996, sklenjene med prodajalcem Saturnus, Ob železnici 16, Ljubljana in kupcem
Kljajić Mirzeto, Kekčeva 32, Ljubljana, in sicer za stanovanjsko hišo na parc. št. 87/30
na Kekčevi 32, Ljubljana, v k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009

Dn 6661/2006
Os-6582/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiiškoknjižni zadevi predlagatelja Fibernet storitve d.o.o., Dolenjska cesta 83,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Iztok Sedlak, Trg OF 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini parc. št.
2353/3 in 2353/19, vpisani v vložku št. 1188,
v k.o. Rudnik, dne 1. 7. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1994, sklenjene med Jožefo Zore, Cesta
na Urh 11, Dobrunje, kot prodajalcem in
RCL d.o.o., Dolenjska c. 83, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za parc. št. 2353/3, k.o.
Rudnik,

Dn 10045/2008
Os-6584/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brede Lukavac, Nahtigalova ulica 19, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 87/5 vpisani v vložek št.
2929, v k.o. Kašelj, dne 2. 7. 2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe sklenjene
leta 1970, sklenjene med prodajalcem Marles lesna, stavbna in pohištvena industrija
Maribor in kupovalko Bredo Lukavac, Nahtigalova 19, Ljubljana, in sicer nepremičnino
parc. št. 87/5, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2009
Dn 14862/2008
Os-6585/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Danila Pejić, Einspilerjeva 25, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
parc. št. 2007/2, 2007/3, 2007/4, vpisanih
v vložek št. 2502, v k.o. Bežigrad, dne 1. 7.
2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5.
1971, sklenjene med prodajalcem Janezom
Ovco, Parmova 46, Ljubljana in kupcem Bojanom Kuharjem, Parmova 44, Ljubljana,
in sicer takrat: del parc. št. 450/7 v vl. št.
288, k.o. Spodnja Šiška, zdaj 1/3 parc. št.
2007/2, 2007/3, 2007/4, vpisanih v vložek
št. 2502 v k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe brez datuma,
sklenjene med Bojanom Kuharjem, Parmova 44, Ljubljana kot prodajalcem in Danilom
Pejićem, Bokalova 16, Jesenice kot kupcem, in sicer za takrat del 1/2 parc. št. 450/7
v vl. št. 288, k.o. Spodnja Šiška, zdaj 1/3
parc. št. 2007/2, 2007/3, 2007/4, vpisanih
v vložek št. 2502 v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 6736/2008
Os-6586/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vere Marinc, Pražakova ulica 20, Ljubljana,
ki jo zastopa Razor d.o.o., Kotnikova ulica
33, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini z ident. št. 19.E, vpisani
v podvložek št. 2228/92 v k.o. Tabor, dne
2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 186/68 z dne 28. 6. 1968,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje in kupcem Marjanom Marincem, Prešernov trg 2, Ljubljana,
in sicer za stanovanje št. 19 v 1. nadstropju
v objektu Moše Pijade v Ljubljani,
– sporazuma z dne 29. 6. 1977, sklenjene
med bivšima zakoncema Vero in Marjanom
Marincem, oba Moše Pijadejeva 31, Ljub
ljana, in sicer za stanovanje št. 19 v 1. nadstropju v objektu Moše Pijade v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
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Dn 4051/2008
Os-6587/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kajfež Mitje Albina, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
na nepremičnini z ident. št. 97.E, vpisani
v podvložek št. 4154/96, v k.o. Moste, dne
2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
1746/91 z dne 27. 1. 1992, sklenjene med
prodajalcem Mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana in kupcem Kajfežem Mitjo, Glavarjeva 47, Ljubljana, in sicer za stanovanje
št. 98 v 9. nadstropju v stanovanjski hiši na
Glavarjevi 47 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 11694/2009
Os-6588/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Koprivšek Marije, Lovska 27, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnik Aleš Malavašič, Zaloška
c. 269, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 85/68, vpisani v vložek št. 2929 v k.o. Kašelj, dne
2. 7. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
in prodajne pogodbe št. VI-188/71 z dne
15. 11. 1971, sklenjene med prodajalcem
Marles lesna, stavbna in pohištvena industrija Maribor in kupovalko Galič Marijo, Polje c. III/6, Ljubljana, in sicer za montažno
vrstno hišo tipa »M« v k.o. Kašelj.
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 22. 9. 2009
Dn 5566/2008
Os-6589/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Marka Golobiča, Gradišče 6, Rob, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 6.E, vpisani v podvložek št.
3940/6, v k.o. Bežigrad, dne 23. 6. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 830/1-06/92
z dne 15. 5. 1992, sklenjene med Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana, kot prodajalcem, in Čošić
Ilijo, Majaronova 8, Ljubljana, in sicer za stanovanje št. 6 v 1. nadstropju v stanovanjski
hiši na Majaronovi 8, Ljubljana, sedaj nepremičnina z ident. št. 6.E, vpisana v podvložek
št. 3940/6 v k.o. Bežigrad.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 6201/2008
Os-6590/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Clemenza, Kunaverjeva ulica 14, Ljub
ljana, ki ga zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z ident. št. 101.E, vpisani v podvložek št. 3342/73, k.o. Dravlje, dne
23. 6. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. 78-6570 z dne 6. 12. 1978,
sklenjene med GIPOSS SOZD, združeno
gradbeno podjetje, Dvoržakova 5, Ljubljana,
n.sol.o., kot prodajalcem ter Korošec Tatjano in Korošec Markom, Obirska 27, Ljub
ljana, kot kupcema, in sicer za enosobno
stanovanje št. P/06 v pritličju v II. stopnišču
stanovanjskega objekta S7, sedaj nepremičnina z ident. št. 101.E, vpisana v podvložek
št. 3342/73, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 18091/2007
Os-6591/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jasne Šegan, Jeranova ulica 22A, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
2.E, vpisani v podvložku št. 5985/2 v k.o.
Trnovsko predmestje, dne 23. 6. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
362-01-160/91 z dne 15. 11. 1991, sklenjene
med Republiko Slovenijo kot prodajalcem ter
Štefanijo Požarnik, Ziherlova 43, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za posamezni del stavbe v izmeri 29,80 m2, identifikacijska številka: 1722-04445-002, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Ziherlova ulica 43, stoječi na parc.
št. 74/9, 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 22. 9. 2009
Dn 6466/2008
Os-6592/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Barbare Melavc, No-

vakova ulica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident. št.
31.E, vpisani v podvložek št. 4134/31, k.o.
Bežigrad, dne 29. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 1102 z dne
21. 9. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova, Titova 39, Ljubljana, kot prodajalcem, in Ravnikar Marjanom in Ravnikar
Justi, Gor. Rudnik c. II/5, kot kupcema, in
sicer za stanovanje št. 31, II. nadstropje, v izmeri 66,40 m2, sedaj nepremičnina z ident.
št. 31.E, vpisani v podvložek št. 4134/31,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2009
Dn 3690/2008
Os-6593/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Brilli, Šarhova 32, Ljubljana, ki jo zastopa Dušan Golovrški, odvetnik iz Ljubljane,
zardi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini ident. št. 40.E, garaža št. 40 v pritličju
na Hubadovi ulici v Ljubljani, vl. št. 1449/40,
k.o. Brinje I, dne 25. 5. 2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10. 1966 glede nepremičnine, garažnega boksa št. 40 v objektu B na soseski
S-VI – Bežigrad – Brinje, parc. št. 246/3,
k.o. Brinje, sklenjena med Stanovanjskim
skladom Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana, kot
prodajalcem in ing. Mirtom Brillijem, Titova
8-6, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2009
Dn 24557/2008
Os-6609/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vodopivec Edvarda, Rašiška ulica 9, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo,
št. 646, v pritličju, RGD 6, na Rašiški ulici
v Ljubljani, z ident. št. 46.E, vpisano v podvl.
št. 4347/46, k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 8.
2009, pod opr. št. Dn 24557/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-1510 z dne 21. 1. 1972, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs,
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Vodopivec
Edvardom in Jožico, oba Rašiška 9, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 46.E, vpisano v podvl. št.
4347/46, k.o. Zgornja Šiška.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2009
Dn 16196/2008
Os-6614/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Djordjevič Tomislava, Ul. bratov Učakar 104, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan sp.o., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 23,
na terasi, Ulica bratov Učakar 104, Ljub
ljana, z ident. št. 23.E, vpisano v podvl. št.
4172/23, k.o. Zgornja Šiška, dne 27. 8. 2009,
pod opr. št. Dn 16196/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 76-5415
z dne 15. 11. 1976, sklenjene med GIP Ingrad Celje, n.sol.o., Celje (kot prodajalcem)
in Omerza Ivanom, Adamičeva 17, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 23.E, vpisano v podvl. št. 4172/23,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2009
Dn 25740/2008
Os-6618/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angelce Napast, tacenska c. 52, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 346/33, k.o. Nove
Jarše, stanovanje št. 3, v pritličju, Kvedrova
c. 20, Ljubljana, z ident. št. 2680-194-103,
dne 24. 8. 2009 pod opr. št. Dn 25740/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja št. 3,
Kvedrova c. 20, Ljubljana, z dne 25. 8. 1968,
sklenjene med Gradbeno industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica 2,
po zastopniku glavnem direktorju Hugu Keržanu, dipl. inž. gradb., kot prodajalcem in
Jelenčič Martinom, Viška cesta 2, Ljubljana,
kot kupcem;
– kupne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3, Kvedrova c. 20, Ljubljana, z dne 18. 5.
1981, sklenjene med Jelenčič Martinom,
Kvedrova c. 20, Ljubljana, kot prodajalcem
in Rafolt Cecilijo, Kolajbova ulica 7, Ljub
ljana, kot kupovalko;
– darilne pogodbe, ki se nanaša na stanovanje št. 3, Kvedrova c. 20, Ljubljana,
z dne 5. 3. 1984, sklenjene med Rafolt Cecilijo, kot darovalko, in Stanko Purkat, kot
obdarjenko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2009
Dn 25641/2008
Os-6619/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Cvetko Zbačnik Marije, Martina Krpana 26,
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 4342/44, k.o. Zgornja Šiška, garaža št.
144, v pritličju, RGD 1, Rašiška, Ljubljana,
z ident. št. 1739-1179-44, dne 24. 8. 2009,
pod opr. št. Dn št. 25641/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št.
G-205/67 z dne 30. 1. 1967, ki se nanaša
na nakup garaže, boks št. 144, v pritličju,
v objektu garaž Tripleks D-1, ki stoji na zemljišču parc. št. 257, 254, 256/2, 257/3, 252,
k.o. Zg. Šiška, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo Standard,
Ljubljana, Celovška cesta 87, po direktorju
Miroslavu Pleši, kot prodajalcem, in Cvetko
Marijo, Martina Krpana 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2009
Dn 25739/2008
Os-6620/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Omahna, Pot v dolino 42, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini vl. št. 2923/28, k.o.
Kašelj, garaža št. 28, v kleti, Športna ulica,
Zalog, Ljubljana, z ident. št. 1770-708-28,
dne 24. 8. 2009, pod opr. št. Dn 25739/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. VI-74/74-1833 z dne 25. 12.
1974, o nakupu garaže št. 28, v kleti Triplex
garažne stavbe, Športna ulica, Ljubljana –
Zalog, sklenjene med gradbenim podjetjem
Obnova, Titova 39, Ljubljana, ki ga zastopa Soseska – podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč Bežigrad – Moste, Črtomirova 10,
Ljubljana, po direktorju Skaberne Leonu, kot
prodajalcem, in Mikloška Ivanko, Lovska ulica 18, Ljubljana – Zalog, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2009
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Dn 25638/2008
Os-6621/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Đorđe Marković, Rožna dolina, cesta IV 43,
Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vl.
št. 4342/80, k.o. Zgornja Šiška, garaža št.
180, v nadstropju, RGD 1, Rašiška, Ljub
ljana, z ident. št. 1739-1179-80, dne 24. 8.
2009, pod opr. št. Dn 25638/08, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže
št. G-676 z dne 16. 5. 1968, ki se nanaša
na nakup garaže boks št. 180, v nadstropju,
v objektu garaž Tripleks D-1, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana,
ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo
Standard, Ljubljana, Celovška cesta 87, po
direktorju Miroslavu Pleši, kot prodajalcem,
in Adlešič Jožetom, Grošljeva ulica 5, Ljub
ljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2009
Dn 25743/2008
Os-6622/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivanke Butinar, Kvedrova c. 6, Ljubljana,
ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vl. št. 345/33,
k.o. Nove Jarše, stanovanje št. 13, v 4. nadstropju, Kvedrova c. 6, Ljubljana, z ident.
št. 2680-402-213, dne 24. 8. 2009 pod opr.
št. Dn 25743/08, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, neznanega datuma
(verjetno leta 1967), o prodaji stanovanja št.
13, v 4. nadstropju, Kvedrova cesta 6, Ljub
ljana, sklenjene med Gradbeno industrijskim
podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica
2, po zastopniku glavnem direktorju Hugu
Keržanu, dipl. inž. gradb., kot prodajalcem,
in Kučič Janezom, Ljubljana, Kvedrova cesta 6, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2009
Dn 9852/2008
Os-6727/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žibret Maksimiljana, Šišenska 23, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo št. 275, v nadstropju, RGD
2, na naslovu Rašiška, Ljubljana, z ident.
št. 75.E, vpisano v podvl. št. 4343/75, k.o.
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Zgornja Šiška, dne 3. 9. 2009, pod opr. št.
Dn 9852/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 8.
1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Giposs, Majorja Lavriča 12, Ljubljana, ki ga
zastopa Stanovanjsko gospodarstvo Ljub
ljana, Standard (kot prodajalcem) in Terškar
Marijo (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 75.E, vpisano v podvl. št.
4343/75, k.o. Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 8.
1976, sklenjene med Terškar Marijo (kot
prodajalko) in Marković Bojanom (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 75.E, vpisano v podvl. št. 4343/75, k.o.
Zgornja Šiška;
– pogodbe o prodaji in nakupu garažnega boksa z dne 14. 11. 1997, sklenjene med
Marković Bojanom, Rašiška 13, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Mikulan Dragom, Devova 15a, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 75.E, vpisano
v podvl. št. 4343/75, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2009
Dn 12380/2008
Os-6728/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hajdarpašić Darije, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba
Verbole Pečnik o.p., d.n.o., odvetnica Judita Verbole, Kolodvorska 7/II, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 11, v II. nadstropju,
z ident. št. 25.E in shrambo v kleti, z ident.
št. 26.E, na naslovu Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 1862/12,
k.o. Ježica, dne 9. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 12380/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. L-3272-BV/PF z dne 13. 10.
1978, sklenjene med SGP Stavbenik Koper, n.sol.o., TOZD GO Ljubljana, n.sol.o.,
Hotimirova 19, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Pirc Branko, Štefanova 212, Ljubljana,
ter Simončič Igorjem, Celovška c. 99, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 25.E in 26.E, vpisano
v podvl. št. 1862/12, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2009
Dn 20523/2007
Os-6776/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Smrekar Bojana, Papirniški trg 7, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34,
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Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4679/24
– stanovanje št. 5, Papirniški trg 7, z ident.
št. 1770-2745-107, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Papirniški trg 6 in 7, k.o. Kašelj,
dne 25. 8. 2009, pod opr. št. Dn 20523/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med SET d.d.
Ljubljana in Gradbenim podjetjem Gradis
Ljubljana, za stanovanje št. 5, v 1. nadstropju v Vevčah.
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. 9. 2009
Dn 30928/2007
Os-6777/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Žučko Antona in Žučko Ane, oba Na Jami
5, Ljubljana, ki ju zastopa odv. Milan Vajda iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št.
2128/73 – garaža št. 73, v pritličju, z ident.
št. 1740-0942-073, v Ljubljani, Drenikova in
Mazijeva – k.o. Spodnja Šiška, dne 25. 8.
2009, pod opr. št. Dn 30928/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. G-527
z dne 9. 11. 1967, sklenjene med PZ Giposs
Ljubljana in Jerman Barbaro, Ruska c. 7,
Ljubljana, za garažni boks št. 73, v objektu
garaž Triplex G, ob Drenikovi ulici v k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009
Dn 2235/2008
Os-6778/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hren Danijele, Vojkova 73, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Lucija Šikovec Ušaj iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1472/27 –
stanovanje št. 27, v 5. nadstropju, s kletno
shrambo št. 27, z ident. št. 1736-0978-027,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Šarhova
ulica 30, k.o. Brinje I, dne 30. 6. 2009, pod
opr. št. Dn 2235/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med zemljiškoknjižnim lastnikom do
celote, Skladom za gradnjo stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana Bežigrad, kot prodajalcem, in Dornik Ivico, roj. 24. 7. 1953, kot kupovalko, nepremičnine id. št. 27.E, vpisani
v podvl. št. 1472/27, k.o. Brinje (garsonjera
št. 27, v izmeri 24,90 m2, s kletno shrambo
št. 27, v izmeri 1,4 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009
Dn 2336/2008
Os-6779/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Knific Gabrijele, Novakova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4135/40 – stanovanje
št. 40, v 3. nadstropju (6. etaži) s shrambo št. 40, v podpritličju (2. etaži), z ident.
št. 2636-3810-040, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Novakova ulica 3, k.o. Bežigrad,
dne 30. 6. 2009, pod opr. št. Dn 2336/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 833 z dne 26. 12. 1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova
Ljubljana in Knific Gabrijelo, Novi trg 43/a,
Kamnik, za enosobno stanovanje, v objektu
A8 št., 40 m2, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009
Dn 30048/2008
Os-6919/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Požun Bogdana, Prnovše 14, Radeče, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 81, v 4. nad., na naslovu Črtomirova ulica 24, Ljubljana, z ident. št. 81.E,
vpisano v podvl. št. 3674/81, k.o. Bežigrad,
dne 3. 9. 2009, pod opr. št. Dn 30048/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 709 z dne 26. 2.
1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Obnova (kot prodajalcem) in Branislavom
Brankom Štefan, Črtomirova 24, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 81.E, vpisano v podvl. št. 3674/81,
k.o. Bežigrad;
– kupne pogodbe z dne 26. 7. 1976,
sklenjene med Štefan Branislavom Brankom, Črtomirova 24, Ljubljana (kot prodajalcem) in Černec Alojzijo, Luznarjeva ulica
4, Kranj (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 81.E, vpisano v podvl.
št. 3674/81, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 10784/2008
Os-6920/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Maccawi Maje Slavke, Vipavska ulica 10, Ljub
ljana, ki jo zastopa Nisa Garibovič, Rusjanov
trg 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 4 v I.
nadstr. (2. etaži), na naslovu Gornji trg 23,
Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 450/2, k.o. Ljubljana mesto, dne 3. 9.
2009, pod opr. št. Dn 10784/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 3. 1992, sklenjene med Škec
Slavkom, Gornji trg 23, Ljubljana (kot prodajalcem) in Maccawi Majo, Vipavska 10,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v odvl. št.
450/2, k.o. Ljubljana mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 18212/2007
Os-6921/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ograjenšek Damijana, V Murglah 109, Ljubljana,
ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino garažo št.
60, z ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št.
6444/36, k.o. Trnovsko predmestje, dne
4. 9. 2009, pod opr. št. Dn 18212/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, iz leta 1967,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd, Tržaška cesta 68/a, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Krpač Ivanom ter Krpač
Matejko, oba Riharjeva 32, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 36.E, podvl. št. 6444/36, k.o. Trnovsko
predmestje;
– kupne pogodbe z dne 23. 6. 1983,
sklenjene med Krpač Ivanom in Krpač Matejko, oba Riharjeva 32, Ljubljana (kot prodajalca) in Grunt Bojanom ter Grunt Ireno
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 36.E, podvl. št. 6444/36, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 25336/2008
Os-6922/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Potočnik Silva, Jamova cesta 48, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za

nepremičnino, stanovanje št. 12 v 1. nadstropju, na naslovu Jamova cesta 48, Ljub
ljana, z ident. št. 12.E, vpisano v podvl. št.
4313/11, k.o. Vič, dne 7. 9. 2009, pod opr.
št. Dn 253336/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. VS-3 44/82
z dne 15. 2. 1984, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane (kot prodajalcem) ter
Tisel Božom, Emilijo in Lojzetom, vsi Rožna
dolina c. XXI/12, Ljubljana (kot kupci), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 12.E,
vpisano v podvl. št. 4313/11, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
Dn 30146/2008
Os-6923/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Florjančič Rozalije,
Ulica bratov Učakar 52, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ulica Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino garažo, na naslovu Ulica
bratov Učakar 48 in 50, Ljubljana, z ident.
št. 215.E, vpisano v podvl. št. 4697/73, k.o.
Zgornja Šiška, dne 3. 9. 2009, pod opr št.
Dn 30146/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. G-1731 z dne
24. 12. 1975, sklenjene med GIP Ingrad,
Ljubljanska 16, Celje (kot prodajalcem) in
Kanduč Miranom, Podutiška cesta blok B-4,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 215.E, vpisano v podvl.
št. 4697/73, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 30334/2008
Os-7003/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Simič Roka, Polanškova
20, Ljubljana, ki ga zastopa družba Ataurus poslovne in računalniške storitve Perdan
Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo št. 26, na naslovu Polanškova ul. –
garažna hiša, Ljubljana, z ident. št. 26.E,
vpisano v podvl. št. 2806/26, k.o. Črnuče,
dne 16. 9. 2009, pod opr. št. Dn 30334/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
6/3-G-114/88 z dne 28. 1. 1988, sklenjene
med Slovenijaceste-tehnika-obnova n.sol.o.
Ljubljana, TOZD Inženiring n.sol.o., C. VII.
Korpusa št. 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Simič Nikolajem, Polanškova 20, Ljubljana
Črnuče (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 26.E, vpisano v podvl. št.
2806/26, k.o. Črnuče.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
Dn 24615/2008
Os-7004/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sever
Janeza, Neubergerjeva ulica 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 5, na naslovu Neubergerjeva ulica 2, Ljubljana, z ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 4206/5, k.o. Bežigrad,
dne 9. 9. 2009, pod opr. št. Dn 24615/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika (kot prodajalcem) in neznanim kupcem,
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 4206/5, k.o. Bežigrad,
– darilne pogodbe z dne 10. 7. 1975,
sklenjene med neznanim darovalcem in
Vovk Gabrijelo, Grintovškova 9, Ljubljana
(kot obdarjenka), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št.
4206/5, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
Dn 20524/2008
Os-7005/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Babit d.o.o., Kolezijska 25, Ljubljana, ki jo
zastopa Carmen Dobnik, odvetnica v Ljub
ljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 230/36, vpisano v vl. št.
2165, k.o. Trnovsko predmestje, dne 16. 9.
2009, pod opr. št. Dn 20524/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12. 2003, sklenjene med
Bobič Živom, Kolezijska 25, Ljubljana (kot
prodajalcem) in družbo Babit d.o.o., Kolezijska 25, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino parc. št. 230/36, vpisano v vl. št.
2165, 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 9. 10. 2009
Dn 11510/2008
Os-7007/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagatelja Stankovič Dušana, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, ki ga zastopa
Ataurus Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino garažo št. 344 v pritličju, RGD
3, na naslovu Rašiška, Ljubljana, z ident.
št. 44.E, vpisano v podvl. št. 4344/44, k.o.
Zgornja Šiška, dne 7. 7. 2009, pod opr. št.
Dn 11510/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 438/67
z dne 26. 7. 1967, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa
Stanovansko gospodarstvo Standard, Celovška c. 87, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Ferenček Francem, Šišenska 40, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 44.E, vpisano v podvl. št. 4344/44,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
Dn 20195/2008
Os-7008/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Emilije Temov, Ulica bratov Komel 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje s kletjo št. 4 v 1.
in 3. etaži na naslovu Ul. bratov Komel 1,
Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v podvl.
št. 2058/4, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
16. 9. 2009, pod opr. št. Dn 20195/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 15 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Iskro Videomatiko Ljubljana v stečaju (kot prodajalcem) in
Temov Emilijo, Bratov Komel 1, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št.
2058/4, k.o. Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
Dn 26571/2008
Os-7009/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šušulić Jasmine, Gornji trg 19, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Bojan Drobež, Cigaletova
7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino s parc. št. 44.S – stanovanje, v izmeri 24 m2, na naslovu Gornji
trg 19, Ljubljana, vpisano v vl. št. 110, k.o.
Ljubljana mesto, dne 28. 8. 2009, pod opr.
št. Dn 26571/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8.
1991, sklenjene med Cimerman Matjažem,
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Vrhovci XIV/3, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Leskovšek Veroniko, Slomškova ul. 3i, Ljub
ljana in Leskovšek Zoranom, Maistrova 15,
Ilirska Bistrica (kot kupca), za nepremičnino,
ki ima sedaj parc. št. 44.S, vpisano v vl. št.
110, k.o. Ljubljana mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2009
Dn 19033/08
Os-7010/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Emila Pleterška, stanujočega Pohorska ulica 26,
Hoče, ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja
5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1013/2,
k.o. Spodnje Hoče, v korist predlagatelja
v višini 1/2 celote in v korist Anite Brezner,
stanujoče Pohorska ulica 26, Hoče, do 1/2,
pod opr. št. Dn 19033/08, dne 10. 9. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, odločbe iz
junija leta 1972, s katero je Občina Maribor
prenesla zemljišče parc. št. 186/2, k.o. Spodnje Hoče na investitorja SGP Konstruktor
za izgradnjo stanovanj za trg.
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 Anite Brezner.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2009
Dn 2678/09
Os-7011/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zize Ramadani, stanujoče Bevkova ulica 6,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1278/12,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 2678/09, dne
10. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 2. 1995,
sklenjene med prodajalci Zofko Smrekar,
EMŠO: 3103923505029, Marijo Hladnik,
EMŠO: 2001925505327, Terezijo Vizovišek, EMŠO: 1909926505248, Jankom
Slivnikom, EMŠO: 2110944500054, Danielom Slivnikom, EMŠO: 1110946500279 ter
Majdo Povše, EMŠO: 1901951505758, ki
jih je zastopala Terezija Vizovišek, stanujoča Antoličeva ulica 16, Maribor in kupcem
Dragom Tetičkovičem, stanujočim Kot 24,
Bovec, EMŠO: 1710962500367, s katero
so prodajalci kupcu prodali enosobno stanovanje št. 4 v I. nadstropju v stanovanjski
hiši v Mariboru, Gorkega ulica 8, na parc. št.
307, vl. št. 1278, k.o. Tabor in na tem dovolili
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 zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2009
Dn 4310/09
Os-7012/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Katji
Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Megliča, stanujočega Sarajevska ulica 2,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini z ident. oznako 3.E, pripisani
podvl. št. 2834/1, k.o. Tezno v korist predlagatelja v višini 1/2 celote in v korist Samuela Megliča, stanujočega Sarajevska ulica 2,
Maribor do 1/2 celote, za vknjižbo služnostne
pravice dosmrtnega stanovanja in prepovedi odtujitve in obremenitve, oboje v korist
Štefanije Meglič, stanujoče Sarajevska ulica 2, Maribor, pod opr. št. Dn 4310/09, dne
25. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 04/1-2360-4/255-Ga z dne
16. 12. 1963, sklenjene med prodajalcem
Stanovanjskim skladom Občine Maribor Tezno, ki ga je zastopal Zavod za stanovanjsko
in komunalno izgradnjo okraja Maribor, Masarykova ulica 4, zastopan po direktorju Karlu Reberšku in šefu komerciale Janku Lampretu in kupcem Zavodom za zaposlovanje
delavcev Maribor, Gregorčičeva ulica 37, ki
ga je zastopala direktorica Janja Bogdanovič,
s katero je prodajalec kupcu prodal dvoinpolsobno stanovanje št. 3 v pritličju jugo-vzhod,
Sarajevska ulica 2, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Samuela Megliča in
za vknjižbo služnostne pravice dosmrtnega
stanovanja in prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Štefanije Meglič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2009
Dn 17629/08
Os-7205/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Matevža Hajška, stanujočega Ulica Janka
Mlakarja 21, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2218/12, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 17629/08, dne 2. 10. 2009 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 04/2-1806-6/348-Ga z dne 8. 10.
1965, sklenjene med prodajalcem Stavbar
in kupcem Matevžem Hajškom iz Maribora,
za stanovanje št. 12, v drugem nadstropju,
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Maribor, Plečnikova ulica 4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2009
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Dn 9204/08
Os-7206/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Barbo Antona, stanujočega Kaniža 28, Šentilj
v Slovenskih goricah, ki ga po pooblastilu
zastopa odvetnik Rok Gerlovič, Ulica talcev
1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremični, parc. št. 183, pripisani vl. št.
267, k.o. Kaniža, v korist predlagatelja v višini 1/2 celote in v korist Juljane Barbo, stanujoče Kaniža 28, Šentilj v Slovenskih goricah,
v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 9024/08,
dne 2. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 12. 10. 1981,
sklenjene med prodajalcem Leopoldom
Sevčnikarjem, stanujočim Kidričeva ulica
14, Maribor, in kupcema Barbo Antonom in
Barbo Juljano, začasno zaposlenih in stanujočih v Berlinu, Plantagenstr. 13, s katero
je prodajalec kupcema prodal nepremičnino
parc. št. 22/1, stavbišče v izmeri 151 m2,
parc. št. 22/2, stavbišče v izmeri 83 m2,
parc. št. 183, kmetijsko zemljišče v izmeri
ca. 2400 m2, nedograjeno stanovanjsko hišo
z gospodarskim poslopjem in manjši zidani
objekt, vse pripisano vl. št. 6, k.o. Kaniža,
in dovolil, da se navedeno odpiše od vl. št.
6, k.o. Kaniža, in otvori nov z.k. vložek in
pri tem vložku vknjižbo lastninske pravice
v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka in Julijane Barbo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2009
Dn 14401/08
Os-7207/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mirjane Muršič, stanujoče Betnavska cesta
50, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1960/4,
k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. 1440/08,
dne 25. 9. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe iz leta 1968, sklenjene med
odsvojiteljico Občino Maribor in pridobiteljem Dravskimi elektrarnami Maribor o prenosu lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanjskem bloku, na naslovu Pajkova
ulica 24, Maribor, parc. št. 126, k.o. Spodnje
Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2009
Dn 1992/2008
Os-6295/09
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 3. 4. 2009 začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– preliminarne pogodbe sklenjene dne
2. 7. 1984 med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Trbovlje, kot prodajalcem, in Debelič Nado, Partizanska cesta

11, Trbovlje, kot kupcem za poslovni prostor
v zgradbi S-36 Leninov trg, Trbovlje, v izmeri
21,16 m2,
– prodajne pogodbe sklenjene leta 1991
med Debelič Nado, Partizanska 11, Trbovlje,
kot prodajalcem, in Blažič Mojco ter Matjažem Štraklom, oba stanujoča Kešetovo 6,
Trbovlje, kot kupcema, za poslovni prostor
v zgradbi Ulica Sallaumines 3, Trbovlje, v izmeri 21,16 m2.
Originala pogodb sta se po izjavi predlagatelja Občine Trbovlje, Mestni trg 4,
Trbovlje, izgubila. Na navedeni nepremičnini – ident. št. 18.E – poslovni lokal št. 1,
v kleti, Ulica Sallaumines 3, Trbovlje, v izmeri 21,16 m2, vpisani v vl. št. 2511/1, k.o.
Trbovlje, je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Blažič Mojce, Trubarjeva 31,
Ljubljana, do 1/2, in Štrakl Matjaža, Kešetovo 6, Trbovlje, do 1/2. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim
odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški
knjigi v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 7. 9. 2009
Dn 1413/09
Os-7322/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Jaka Koprivca, Ljubljana, Poljanski nasip
30 in Tanje Kolenc Koprivc, Koper, Letoviška
pot 6, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikatorjem 2169-1142-26.E
pri podvl. št. 1648/26, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn 1413/2009 z dne
28. 5. 2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je soinvestitorska pogodba št. 2-3-1097/89 z dne 18. 9.
1989, ki je bila sklenjena med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Jesenice
in Ivanu Jak Koprivc ter Tanjo Kolenc Koprivc.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
z ident. št. 2169-1142-26.E pri podvl. št.
1648/26, k.o. Kranjska Gora v korist predlagatelja, Ivana Jak Koprivc, Poljanski nasip
30, Ljubljana in Tanje Kolenc Koprivc, Letoviška pot 6, Koper, vsak do ene polovice,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2009
Dn 2690/2008
Os-7323/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Viorele Osmanović, Cesta 1. maja 36, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 4.E pri podvl.
št. 2291/4, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št.
Dn 2690/2008 z dne 10. 8. 2009, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. ISP 287/92-G o prodaji
stanovanja z dne 16. 11. 1992, sklenjene
med Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice
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kot prodajalko in Jožico Pestotnik, Cesta
1. maja 36, Jesenice, kot kupovalko, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 7,
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta 1. maja 36, stoječi na
parc. št. 2351, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
37,16 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 1.
1993, s katero je Jožica Pestotnik, Cesta
1. maja 36, Jesenice, prodala Erni Klinar,
Čopova 4, Jesenice, stanovanje št. 7, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 36, stoječi na parc.
št. 2351, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
37,16 m2 in
– kupoprodajne pogodbe št. 12/2000
z dne 6. 12. 2000, s katero je Erna Klinar, Čopova 4, Jesenice, prodala Vioreli
Memić Osmanović z Bleda, stanovanje št.
7, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta 1. maja 36, stoječi na
parc. št. 2351, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
37,16 m2.
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga večkratni zaporedni prenos lastninske pravice na stanovanju 4.E pri podvl. št.
2291/4, k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Viorele Osmanović, Cesta 1. maja 36,
Jesenice, do celote, predložene listine pa
niso izvirniki.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 10. 8. 2009
Dn 2220/08
Os-7324/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Rusa, Begunje na Gorenjskem, Poljče
34, ki ga zastopa Marjan Potočnik, direktor
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
stanovanju z identifikatorjem 2169-426-6.E
pri podvl. št. 1419/6, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn 2220/2008 z dne
18. 7. 2008, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe št. 2/73-II/275 z dne 20. 6.
1973, ki je bila sklenjena med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem »Sava« Jesenice, z n.sol.o., Cesta maršala Tita 16,
Jesenice, ki ga je zastopalo Stanovanjsko
podjetje Jesenice, Cesta maršala Tita 18 in
kupcem Veliborjem Pavlovićem, Ulica narodnog Fronta 72, Beograd – glede ident.
št. 2169-426-6.E – dvosobno stanovanje št.
3,1 etaži št. 6, Bezje 6, 4280 Kranjska Gora,
v izmeri 49,09 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2169-426-6.E pri podvl. št.
1419/6, k.o. Kranjska Gora v korist predlagatelja, Jožefa Rusa, Poljče 34, Begunje na
Gorenjskem, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 8. 2009
Dn 3831/2009
Os-6888/09
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Branislava Ilića, Savska loka 10, Kranj, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 5. 1962, sklenjene med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko in komunalno gradnjo Kranj in kupcem Vodno skupnostjo Gorenjske, za stanovanje tip III, št. 15, v bloku
A-9, na Zlatem polju v Kranju, sedaj označenem z ident. št. 1.E, v večstanovanjskem
objektu, Ulica Franca Rozmana Staneta 3,
Kranj, vpisanem v vl. št. 2570/1, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Branislava Ilića, roj. 20. 6. 1964, Savska
loka 10, Kranj, do 1/2 in Liljane Ilić, roj. 7. 8.
1966, Savska loka 10, Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 25. 5. 1962 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 10. 2009
Dn 5466/2009
Os-6889/09
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Samke Šmrkovič, Zelenica 12, Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin: kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta 1965 med prodajalcem Upravnim
odborom Stanovanjskega sklada skupščine
Občine Tržič in kupcem Mihaelom Roblekom, Deteljica 3, Tržič, za stanovanje št. 20,
s shrambama v kleti, na naslovu Bistrica 95,
Tržič (sedaj Zelenica 12, Tržič), v zemljiški
knjig označenem z ident. št. 58.E, 59.E in
60.E, vpisanem v vl. št. 1006/20, k.o. Bistrica, in kupoprodajne pogodbe z dne 26. 5.
1978, sklenjene med prodajalcem Mihaelom
Roblekom, Deteljica 3, Tržič, ter kupcema
Janezom Žakljem in Ano Žakelj, oba Bistrica
95, Tržič, za stanovanje št. 20, z drvarnico
in kletjo, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Bistrica 95, Tržič (sedaj Zelenica 12,
Tržič), v zemljiški knjigi označenem z ident.
št. 58.E, 59.E in 60.E, vpisanem v vl. št.
1006/20, k.o. Bistrica, in kupne pogodbe
z dne 11. 6. 1981, sklenjene med prodajalcema Janezom Žakljem in Ano Žakelj, oba
Bistrica 95, Tržič ter kupcema Brigito Bernik,
Gradnikova 7, Kranj, in Nacetom Simončičem, Mandeljčeva 8, Kranj, za stanovanje
št. 20, v 4. nadstropju, s shrambo v kleti,
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Bistrica
95, Tržič (sedaj Zelenica 12, Tržič), v zemljiški knjigi označenem z ident. št. 58.E, 59.E
in 60.E, vpisanem v vl. št. 1006/20, k.o.
Bistrica, ter sporazuma o ureditvi skupnega
premoženja po razvezi z dne 17. 1. 1989,
sklenjenega med Brigito Simončič, Zelenica
12, Tržič, in Ignacijem Simončičem, Zelenica 12, Tržič, za stanovanje št. 20, v 4. nadstropju, s shrambo v kleti, v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Zelenica 12, Tržič, v zemljiški knjigi označenem z ident. št. 58.E,
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59.E in 60.E, vpisanem v vl. št. 1006/20,
k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Samke Šmrkovič, roj. 2. 4. 1962,
Zelenica 12, Tržič, do 1/2, in Fikrete Hamzić,
roj. 2. 11. 1967, Zelenica 12, Tržič, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodb oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 10. 2009
Dn 20639/2009
Os-7392/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Košak Andreja, Spodnje Prapreče 41, Lukovica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo parc. št. 971/5, vl. št.
1114, k.o. Moste, dne 6. 10. 2009, pod opr.
št. Dn 20639/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 3. 4. 1981, sklenjene med prof. Demšar Francem, Gubčeva
18, Ljubljana (kot prodajalcem) in Jeremič
Slobodanko, Marčenkova 15, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 971/5, vpisano v vl. št. 1114, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2009
Dn 9794/09
Os-7325/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rudolfa Vračka, stanujočega Kamniška ulica
28, Maribor, ki ga zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1842/44, k.o.
Koroška vrata, pod opr. št. Dn 9794/09, dne
5. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6. 1971,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim
podjetjem Dravograd in kupcem Rudolfom
Vračkom, stanujočim Kersnikova ulica 6,
Maribor, za nepremičnino, parkirišče št. 22
v podzemni garaži, na naslovu Kamniška
ulica 28, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2009
Dn 11967/09
Os-7326/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ljuba Wargazona, stanujočega Brunšvik 55a,

Rače, ki ga zastopa odvetnica Frančiška
Anželj, Partizanska cesta 30, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 925, pripisani vl. št. 1849, k.o.
Studenci, v korist Mariborskega tiska p.o. –
v stečaju, Tržaška cesta 14, Maribor, do 1/4
celote (na deležu vknjiženega Franca Škofiča), pod opr. št. Dn 11967/09, 28. 9. 2009
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 20. 12. 1983, sklenjene med
prodajalcem Francem Škofičem, stanujočim
v Mariboru, Ciril-Metodova ulica 7 in kupcem Časopisno grafičnim podjetjem Večer,
TOZD Dovršitev Maribor, Tržaška cesta 14,
ki ga je zastopala direktorica Martina Švanjcer, s katero je prodajalec kupcu prodal svoj
1/4 delež stanovanjske hiše z gospodarskim
poslopjem v Mariboru, Ciril-Metodova ulica
7, stoječe na parc. št. 925, vl. št. 1850,
k.o. Studenci in svoj delež 1/4 stavbišča in
dvorišča na parc. št. 925, vl. št. 1849, k.o.
Studenci in na tem dovolil prenos lastninske
pravice in vknjižbo prenosa te pravice v korist družbene lastnine za kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Mariborskega tiska p.o. – v stečaju, Tržaška
cesta 14, Maribor
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 2009
Dn 11847/09
Os-7393/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Natalije Zadravec, stanujoče Stantetova ulica
28, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1964/38,
k.o. Spodnje Radvanje, v svojo korist v višini 1/2 celote in v korist Boštjana Marina,
stanujočega Stantetova ulica 28, Maribor,
do 1/2 celote, pod opr. št. Dn 11847/09, dne
5. 10. 2009 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 3281-752/51 z dne 14. 2.
1983, sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor po
pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest
Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je zastopal
direktor Ivan Grauf, in kupcema Jožetom Viherjem, roj. 2. 2. 1957, in Dušanko Viher, roj.
16. 5. 1959, stanujočima Majeričeva ulica 5,
Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 12, v II. nadstropju stavbe
Stantetova ulica 28, Maribor, parc. št. 1009,
k.o. Spodnje Radvanje, in na tem dovolil
vknjižbo pravice uporabe etažne lastnine
v korist kupcev vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Boštjana Marina.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2009
Dn 2041/2009
Os-7102/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 9. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
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– kupoprodajne pogodbe št. 1/91 z dne
8. 11. 1991 in aneksa št. 1 z dne 27. 11.
1991, sklenjena med ABC Pomurka Trg.
podj. na veliko in malo Prvi junij, p.o., kot
prodajalcem in Opresnik Marta, Sallaumines
5b, Trbovlje, kot kupcem,
– pogodbe o menjavi stanovanj z dne
24. 11. 1993, sklenjena med Opresnik Marto, Trg Franca Fakina 3, Trbovlje, in Opresnik-Kovačič Maja ter Kovačič Matjaž, Sallaumines 5b, Trbovlje,
– prodajne pogodbe z dne 11. 4. 1998
sklenjena med Opresnik-Kovačič Maja ter
Kovačič Matjaž, Sallaumines 5b, Trbovlje,
kot prodajalcema in Berdnik Mojca, Šuštarjeva 1, Trbovlje in Vozel Aleksander, Trg
revolucije 13, Trbovlje, kot kupcema,
– kupoprodajne pogodbe št. 73/2000-T
z dne 20. 12. 2000 in aneks h kupoprodajni
pogodbi št. 73/2000-T z dne 20. 12. 2000,
z dne 11. 2. 2005, sklenjena med Vozel Berdnik Mojca, Sallaumines 5b, Trbovlje in Vozel Alensander, Sallaumines 5b, Trbovlje,
vse za stanovanje št. 32, ki se nahaja v X. nadstropju večstanovanjske hiše
Sallumines 5b, Trbovlje, sedaj z ident. št.
532.E, vpisano v podvl. št. 2579/187, k.o.
Trbovlje.
Originali pogodb so se po izjavi predlagatelja Spekter, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7, ki ga zastopa odvetnik Ostrožnik
Sašo, Kešetovo 4, Trbovlje, izgubili.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Spekter,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7, matična
številka 5514479, do celote. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 10. 2009
Dn 908/2009
Os-7103/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
17. 9. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, sporazuma o razdelitvi premoženja in preživljanju z dne 11. 12.
1992, sklenjen med Pigac Josipom, Gradec,
p. Tržišče in Pigac Štefanijo, Novi dom 48,
Trbovlje, za stanovanje - garsonjero, v izmeri 22 m2 na podstrešju stan. zgradbe v Trbovljah, Novi dom 48, št. 48, sedaj z ident.
št. 13.E, vpisano v podvl. št. 3448/13, k.o.
Trbovlje.
Original sporazuma o razdelitvi premoženja in preživljanju z dne 11. 12. 1992,
se je po izjavi predlagatelja Spekter, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 7, ki ga zastopa odvetnik Ostrožnik Sašo, Kešetovo 4, Trbovlje,
izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Pigac
Štefanija, EMŠO 2411942505849, Novi dom
48, Trbovlje, do celote. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 10. 2009

Dn. 1288/2009
Os-7396/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 9. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 51-16/92 z dne 19. 11. 1992, sklenjene med RGD, p.o. Trbovlje, kot prodajalcem, in Pavlović Mile, Rudarska cesta št. 2,
Kisovec, kot kupcem, za stanovanje v izmeri
78,99 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju
stan. stavbe, Rudarska cesta št. 2, sedaj
z ident. št. 11.E, vpisano v podvl. št. 780/12,
k.o. Loke pri Zagorju.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Pozvek Roberta izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Pozvek
Roberta, Rudarska cesta 2, Kisovec, do
celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 10. 2009
Dn 3162/2009
Os-7252/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Jožeta
Petriča, Velika Pirešica 27/i, Žalec, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve naslednjih
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 19. 2. 1969,
s katero je REK Velenje SOZD pridobil pravico uporabe na dvosobnem stanovanju št.
7, v 2. nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta, na Ploščadi Edvarda Kardelja št.
5, v izmeri 56,60 m2, od pravnega prednika
Gradis gradbeno podjetje Celje d.d.;
– prodajne pogodbe z dne 18. 5. 1981,
o prodaji dvosobnega stanovanja št. 7, v drugem nadstropju poslovno-stanovanjskega
objekta, na Ploščadi Edvarda Kardelja št.
5, v izmeri 56,60 m2, sklenjene med REK
Velenje SOZD, zastopanem po predsedniku KPO Slavku Janežiču, dipl. ing. rud., kot
prodajalcem, in kupovalko Anico Petrič, Ploščad Edvarda Kardelja 5, Velenje.
Stanovanje je v zemljiški knjigi tega sodišča vpisano pri vl. št. 3643/7, k.o. Velenje,
z oznako 7.E stanovanjski del št. 7, v 4. in
1. etaži, Kardeljev trg 5, Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe z imenom: Jože Petrič, Velika Pirešica 27/i, Žalec, EMŠO:
2710966500152, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupne pogodbe z dne 19. 2. 1969
in prodajne pogodbe z dne 18. 5. 1981 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Jožeta Petriča, Velika Pirešica 27/i, Žalec.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 10. 2009
Dn 2873/2009
Os-7327/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Marije Lazar, Pavšičeva ulica 34,
Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine:
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– prodajne pogodbe z dne 15. 12. 1994,
št. 404/94, sklenjena med prodajalcem Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27, Logatec in
kupcem Branko Radusinović, por. Pogačar,
Pavšičeva 26, Logatec, za nepremičnino:
garaža št. 30, v etaži 1, v stavbi id. št.
2016-593, ki stoji na parceli št. 1554/75,
k.o. Blekova vas, z identifikacijsko številko
4.E (2016-593-4).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Franca Lazarja in Marije Lazar,
Pavšičeva ulica 34, Logatec, na podlagi te
prodajne pogodbe, prodajne pogodbe z dne
10. 11. 1998 in kupoprodajne pogodbe
z dne 9. 6. 2004 z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 2. 10. 2009, v zvezi z dodatkom
k aktu o oblikovanju etažne lastnine z dne
19. 11. 2008.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 10. 2009
Dn 2818/2009
Os-7328/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Darka Juga, Pavšičeva ulica 34,
Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine:
– prodajne pogodbe z dne 8. 3. 1990, št.
287/90, sklenjena med prodajalcem Družbeno podjetje Gradnik Logatec, Tržaška cesta
27, Logatec in kupcema Janezom in Liljano
Novak, Pavšičeva 32, Logatec, za nepremičnino: garaža št. 15, v etaži 2, v stavbi id.
št. 2016-592, ki stoji na parceli št. 1554/74,
k.o. Blekova vas, z identifikacijsko številko
7.E (2016-592-7).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Darka Juga, Pavšičeva ulica 34,
Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe,
sporazuma opr. št. SV 336/02 z dne 1. 8.
2002 in prodajne pogodbe z dne 21. 1. 2003
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 21. 9.
2009.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 10. 2009
Dn 421/2009
Os-7329/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog
Marjana Jerina in Zdenke Jerina, oba Logatec, Zelena pot 48, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 1. 5. 1991, sklenjene med Francem Urbasom, roj. 4. 12. 1932,
Logatec, Blekova vas 27, kot prodajalcem
in Marjanom Jerina, roj. 26. 9. 1960, Logatec, Tovarniška 12, kot kupcem, za vknjižbo
lastninske pravice na parc. št. 1085/4, k.o.
Blekova vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marjana Jerina, roj. 26. 9. 1960 in
Zdenke Jerina, roj. 23. 12. 1958, oba Logatec, Zelena pot 48, za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
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od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini prodajne pogodbe, z dne 1. 5. 1991, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 10. 2009
Dn 166/2009
Os-7330/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog
Mojce Noser Mužič, Piran, Vojkova ulica
7, ki jo zastopa notar Peter Meze, Vrhnika,
Stara cesta 4a, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 16. 7. 1993, sklenjene
med Ivanom Mužičem, roj. 6. 5. 1920 in
Terezijo Mužič, roj. 19. 1. 1924, oba Ljub
ljana, Komenskega 14 kot darovalcema in
Mojco Mužič, por. Noser, roj. 7. 12. 1951,
Ljubljana, Komenskega 14, kot obdarjenko,
za vknjižbo lastninske pravice, prepovedi
odtujitve in obremenitve, ter pravice užitka
na parc. št. 1554/8, k.o. Zaplana.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Mojce Noser Mužič, roj. 7. 12. 1951,
Piran, Vojkova ulica 7, vknjižba prepovedi
odtujitve in obremenitve ter pravica užitka
pa v korist Janeza Mužiča, roj. 6. 5. 1920 in
Terezije Mužič, roj. 19. 1. 1924, oba Ljub
ljana, Komenskega ulica 14.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini darilne pogodbe, z dne 16. 7. 1993
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka ter
prepovedi odtujitve in obremenitve in pravice užitka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 10. 2009
Dn 619/2009
Os-7331/09
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog
Boštjana Česna, Vrhnika, Ljubljanska cesta
34b, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
z dne 11. 7. 1996, sklenjene med Gradnik
Logatec, p.o., Logatec, Tržaška cesta 27,
kot prodajalcem in Gregom Kurnikom, roj.
14. 1. 1973, Ljubljana, Glavarjeva 12a, kot
kupcem, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini z oznako ident. št. 6.E (2016
594 6), garaža št. 50 v etaži 1 v stavbi id. št.
2016-594 ob Pavšičevi ulici, Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Boštjana Česna, roj. 28. 9. 1971,
Vrhnika, Ljubljanska cesta 34b.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini prodajne pogodbe, z dne 11. 7. 1996
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 10. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 20/2009
Os-7059/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku – svetniku Miru Urbančiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Franca
Tomšiča, Knežak 3/b, 6253 Knežak, ki ga

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zastopa odvetnik Miran Škrinjar iz Postojne, zoper toženo stranko Franca Novaka,
neznanega bivališča v Argentini, zaradi ugotovitve lastninske pravice, na podlagi prvega
odstavka in 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
sklenilo: za začasno zastopnico se imenuje
notarko mag. Sonjo Železnik iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 32.
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 Ilirski Bistrici
dne 16. 10. 2009
I 1451/2004
Os-6537/09
Okrajno sodišče na Jesenicah je po sodnici Mariji Vabič, v izvršilni zadevi upnikov
mld. Katarine Noč, mld. Luke Noča, mld.
Martine Noč, mld. Tadeje Noč, mld. Metke
Noč, mld. Sabine Noč, mld. Pavline Noč, ki
jih zastopa zakonita zastopnica Darja Noč,
vsi Tavčarjeva 1, Jesenice, ki jih zastopa
Danica Novak Kenda, odvetnica na Jesenicah, zoper dolžnika Borisa Noča, Kočna 38,
Blejska Dobrava, zaradi izterjave 2.447,60
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Borisu Noču, Kočna 38, Blejska
Dobrava, 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 Mojca
Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 9. 2009
VL 100459/2008
Os-2029/09
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 Perdih Cizej, Trg Franca Fakina 6,
Trbovlje, proti dolžniku Božu Lebinac, Kolonija 1. maja 31, Trbovlje, zaradi izterjave
1.831,36 EUR, sklenilo:
dolžniku Božu Lebinac, Kolonija 1. maja
31, Trbovlje, 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 začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Sočan Žitnik Alenka, Tavčarjeva 6/I,
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 7. 1. 2009
VL 95751/2009
Os-6800/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Metalke stanovanjske storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti

dolžniku: Ministrstvo za obrambo Ljubljana,
Vojkova cesta 55, Ljubljana, ki ga zastopa
RS, Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2,
Ljubljana – poštni predali, Brahim Demi, Črtomirova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Mojca Dvoršek, Trg of 14, Ljubljana,
zaradi izterjave 463,86 EUR, sklenilo:
dolžniku Brahim Demi, Črtomirova ulica
9, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Mojca Dvoršek, Trg OF 14, 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 16. 9. 2009
VL 42298/2009
Os-6807/09
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 Matu Bradarić, Tomšičeva cesta
19, Velenje, zaradi izterjave 1.160,38 EUR,
sklenilo:
dolžniku Matu Bradariću, Tomšičeva
cesta 19, 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 psotavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Alojz Osojnik, Trg mladosti 6, 3320 Velenje.
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 11. 9. 2009
VL 83284/2009
Os-6808/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžnici Mariji Jovanović,
Ulica Moše Pijada 8, Maribor, zaradi izterjave 4.888,42 EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Jovanović, Ulica Moše
Pijada 8, 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 odv.
Kolešek Zvonko, Cankarjeva 19, 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 18. 9. 2009
VL 66010/2009
Os-6841/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
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ni zadevi upnika Porsche kredit in Leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžnicama Majdi
Gerecht, Podutiška 140, Ljubljana, Veroniki
Pirc, Kunaverjeva ulica 7, Ljubljana, zaradi
izterjave 11.979,81 EUR, sklenilo:
dolžnicama Majdi Gerecht, Podutiška
140, Ljubljana, Veronika Pirc, Kunaverjeva
ulica 7, 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.
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 18. 9. 2009
IV P 1421/2009
Os-6918/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Teji Svet Golouh v pravdni zadevi tožeče
stranke Poštna banka Slovenije, d.d., Bančna skupina Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki jo
zastopa Aleš Pegan, odvetnik v Ljubljani,
zoper toženo stranko Dareta Stražar, neznanega bivališča, zaradi plačila 10.515,20
EUR s pripadki, dne 8. 10. 2009 sklenilo:
toženi stranki Daretu Stražarju, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
IV P 1421/2009 postavi začasna zastopnica odvetnica Varja Holec, Komenskega 4,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2009
VL 59923/2009
Os-6959/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Lumnije
Toskaj, Ulica Kirbiševih 39, Maribor – dostava, zaradi izterjave 556,97 EUR, sklenilo:
dolžniku Lumnije Toskaj, Ulica Kirbiševih 39, 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 Sergej Vladislav Majhen, Ul. talcev 1, 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 8. 7. 2009
VL 76969/2009
Os-6961/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Draganu
Štrbac, Chengdujska cesta 28, Ljubljana

- dostava, ki ga zastopa odv. Samo Jeras, Tolstojeva 4, Ljubljana, zaradi izterajve
406,24 EUR, sklenilo:
dolžniku Draganu Štrbacu, Chengdujska
cesta 28, Ljubljana – dostava se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Samo Jeras, Tolstojeva 4, 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. 8 2009
VL 48524/2008
Os-6962/09
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 Zilkide Džemali, Borova
vas 28, Maribor – dostava, ki ga zastopa
odv. Andrej Kiribiš, Cankarjeva 8, Maribor,
zaradi izterjave 497,98 EUR, sklenilo:
dolžniku Zilkide Džemali, Borova vas 28,
Maribor – dostava se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Andrej Kirbiš, Cankarjeva 8, 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. 8. 2009
VL 81071/2009
Os-6997/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Milenku
Jukić, Chengdujska cesta 28, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 643,09 EUR, sklenilo:
dolžniku Milenku Jukić, Chengdujska cesta 28, 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 Alič
Alojzija, Šmartinska c. 130, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8 2009
VL 73548/2009
Os-6998/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Lani
Alenki Smrekar, Šorlijeva ulica 33, Kranj dostava, ki jo zastopa odv. Jelka Sajovic,
Šorlijeva 21, p.p. 183, Kranj, zaradi izterjave
523,72 EUR, sklenilo:
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dolžnici Lani Alenki Smrekar, Šorlijeva
ulica 33, Kranj - 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 odvetnica Sajovic Jelka, Šorlijeva 21, Kranj.
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 8. 9 2009
VL 68427/2009
Os-7000/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Leasing d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška
družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p.d.n.o.,
Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Astibo d.o.o., Kvedrova cesta 19, Ljub
ljana, Janov Ilčo, Tomačevska cesta 11a,
Ljubljana, Phoenix Plus d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, zaradi izterjave 4.401,21
EUR, sklenilo:
dolžniku Janov Ilčo, Tomačevska cesta
11a, 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
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Medved Andrejo, Slovenska cesta 55/C, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala Janov
Ilčo, Tomačevska cesta 11a, Ljubljana, vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2009
VL 45429/2009
Os-7001/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO,
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Elvisu Kukavica,
Mesarska cesta 036, Ljubljana, zaradi izterjave 32.965,78 EUR, sklenilo:
dolžniku Elvisu Kukavici, Mesarska cesta
036, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Sotlar Miha.
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 7. 7. 2009
VL 98544/2009
Os-7002/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
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Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Urošu Kresnik, Zgornja Velka
12, Zgornja Velka, zaradi izterjave 4.547,53
EUR, sklenilo:
dolžniku Urošu Kresnik, Zgornja Velka
12, Zgornja Velka, 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 Jurij
Kutnjak, Partizanska 32, 2000 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 22. 9 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ulica 7, Celje, Robertu Šprah, Škofja vas
51b, Škofja vas, zaradi izterjave 4.389,21
EUR, sklenilo:
dolžniku Robertu Šprah, Škofja vas 51b,
Škofja vas, 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 Klemen Vogrinec, Ljubljanska 5a, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2009

VL 82770/2009
Os-7029/09
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 Marku Černecki, Vrečkova ulica 7,
Kranj, zaradi izterjave 237,65 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Černecki, Vrečkova ulica 7, 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
Samo Mirt Kavšek, Cankarjeva 3, 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 1. 10. 2009

VL 40832/2009
Os-7033/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Benu Hoenigsman, Šentiljska
cesta 116, Maribor - dostava, ki ga zastopa
odv. Marjan Veit, Kneza Koclja 24, Maribor,
zaradi izterjave 161,31 EUR, sklenilo:
dolžniku Benu Hoenigsman, Šentiljska
cesta 116, Maribor - dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marjan Veit, Kneza Koclja 24, 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 24. 8. 2009

VL 61168/2009
Os-7030/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Božu
Vražić, Novo polje, Cesta X 073, LjubljanaPolje, ki ga zastopa odv. Did Mušinović,
Tržaška 2, Ljubljana, zaradi izterjave 647,49
EUR, sklenilo:
dolžniku Božu Vražić, Novo polje, Cesta X 073, Ljubljana-Polje, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Did Mušinović, Tržaška 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009

VL 678/2009
Os-7034/09
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 Vesna Zalaščak, Mariborska 1,
Celje, proti dolžnici Silvi Rogelj, Rožni vrh
7, Trebnje, zaradi izterjave 1.379,57 EUR,
sklenilo:
dolžnici Silvi Rogelj, Rožni vrh 7, Trebnje, 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
Švencbir Andrej, Mariborska 88, Celje.
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 30. 9 2009

VL 72144/2009
Os-7031/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: Združenje SAZAS, Špruha
19, Trzin, ki ga zastopa odvetnica Mateja
Likozar Rogelj, Likozarjeva ulica 1, Kranj,
proti dolžniku Tomažu Lajbaher, Hubadova

VL 74651/2009
Os-7035/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Aliji Korajac, Ulica Vide Pregarčeve 34, Ljubljana,
zaradi izterjave 649,47 EUR, sklenilo:

dolžniku Aliji Korajac, Ulica Vide Pregarčeve 34, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Peter Pregl, Šmartinska 28, 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 30. 9. 2009
VL 40734/2009
Os-7036/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžnici Darji Harl, Dolga ulica 26,
Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa odvetnica Renata Klančič, Partizanska
13a/III, Maribor, zaradi izterjave 385,83
EUR, sklenilo:
dolžnici Darji Harl, Dolga ulica 26, Miklavž na Dravskem polju, 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 Klančič, Partizanska 13a/III, Maribor.
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 19. 8. 2009
VL 1496/2009
Os-7038/09
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 Slavku Korže, Koroška cesta 63,
Maribor - dostava, zaradi izterjave 181,03
EUR, sklenilo:
dolžniku Slavku Korže, Koroška cesta
63, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Jernej Kokalj, Ulica heroja Bračiča 15/I, 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. 9. 2009
VL 52926/2009
Os-7040/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in Leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva
cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Francu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Jeran, Kersnikova 4a, Celje, zaradi izterjave
1.740,39 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Jeran, Kersnikova 4a,
Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Trkmič Damir, Gubčeva 6, 3000 Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2009
VL 82838/2009
Os-7042/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžnici Anici Zagmajster, Stoilova,
Ravne 12, Tržič, zaradi izterjave 578,76
EUR, sklenilo:
dolžnici Anici Zagmajster, Stoilova, Ravne 12, 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 Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, 4290 Tržič.
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 1. 10. 2009
VL 91007/2009
Os-7043/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Daimler AC Leasing, d.o.o.,
Baragova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, proti dolžniku Marku Poljak, Zvezda 3, Ljubljana – Šentvid, zaradi izterjave
7.306,76 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Poljak, Zvezda 3, Ljub
ljana – Šentvid se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Tadeja Predan, Kolodvorska 11,
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 29. 9. 2009
VL 32103/2009
Os-7044/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Nataša Škrlj, Erjavčeva ulica 19, Nova Gorica - dostava,
proti dolžniku Štefanu Biogaj Pauk, Ulica

Ivana Regenta 6, Nova Gorica - dostava, ki
ga zastopa odvetnica Ksenija Ocvirk, Štihova 14/I, Ljubljana, zaradi izterjave 1.128,34
EUR, sklenilo:
dolžniku Štefanu Biogaj Pauk, Ulica Ivana Regenta 6, Nova Gorica - 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 odvetnica Ksenija Ocvirk, Štihova 14/I, 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 21. 9. 2009
VL 94654/2008
Os-7045/09
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 Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
cesta 3a, Koper - Capodistria, proti dolžniku Mihi Jurman, V Radno 31, Brezovica
pri Ljubljani, zaradi izterjave 7.318,65 EUR,
sklenilo:
dolžniku Mihi Jurman, V Radno 31, Brezovica pri Ljubljani, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mele Peter, 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. 9. 2009
VL 20812/2009
Os-7046/09
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 Nina Grižonič, Celovška 182, Ljub
ljana, proti dolžniku Marku Pirc, Proletarska
cesta 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
402,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Pirc, Proletarska cesta 2,
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 začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tanja Medvešček, Dalmatinova 2,
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 14. 9. 2009
VL 20245/2009
Os-7047/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Hypo Leasing d.o.o., Du-
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najska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Ferfolja, Ljubič in Partnerji, o.p., d.n.o.,
Slomškova ulica 17, Ljubljana, proti dolžniku
Graditec d.o.o., Štula 1, Ljubljana – Šentvid, Igor Bajović, Podgorica 68, Ljubljana
– Črnuče, ki ga zastopa odv. Mirko Modic,
Dalmatinova 5, Ljubljana, zaradi izterjave
10.211,39 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Bajoviću, Podgorica 68,
Ljubljana – Črnuče se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mirko Modic, Dalmatinova 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2009
VL 74965/2009
Os-7063/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Melita Jurman, Trg
republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Boštjanu Šolar, Rečiška cesta 6, Bled, zaradi izterjave 1.013,78 EUR, sklenilo:
dolžniku Boštjanu Šolar, Rečiška cesta
6, Bled, 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
Misjak Bojana, Tavčarjeva 22, 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 21. 9. 2009
VL 73226/2008
Os-7064/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika KSP Litija d.o.o., Ponoviška
cesta 15, Litija, ki ga zastopa odvetnik Crnkovič Ljubomir, Kidričeva cesta 1, Litija, proti
dolžnici Mariji Justin, Vodnikova cesta 17a,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 402,85
EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Justin, Vodnikova cesta
17a, 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 odvetnica Ramšak Maja, Peričeva 35/II, Ljub
ljana.
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 30. 6. 2009
VL 81094/2008
Os-7065/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršil-
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ni zadevi upnika: KBM Fineko d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Top
agent d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž
na Dravskem polju, proti dolžniku Jožefu
Zelenik, Damiševa ulica 4, Maribor, zaradi
izterjave 221,08 EUR, sklenilo:
dolžniku Jožefu Zelenik, Damiševa ulica
4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Majer Jože.
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 1. 10. 2009
VL 61809/2009
Os-7098/09
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, Kersnikova
cesta 17, Velenje, zaradi izterjave 4.202,68
EUR, sklenilo:
dolžniku Danijelu Jerenec, Kersnikova
cesta 17, 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 odvetnica Aleksandra Zlobec, Cankarjeva ulica
9, 3000 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 22. 9. 2009
VL 21150/2009
Os-7196/09
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 dolžnici Romani Šubic, Ljubljanska cesta 18a,
Celje, zaradi izterjave 255,94 EUR, sklenilo:
dolžnici Romani Šubic, Ljubljanska cesta
18a, Celje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Verzeganssi Matjaž, Gregorčičeva 1, Celje.
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 11. 8. 2009
VL 2790/2009
Os-7199/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
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Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje, proti
dolžniku Silvu Brezlan, Lindek 16, Frankolovo, zaradi izterjave 790,29 EUR, sklenilo:
dolžniku Silvu Brezlan, Lindek 16, Frankolovo, 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 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 11. 8. 2009
VL 114609/2008
Os-7231/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Komunala Ptuj d.d., Puhova
ulica 10, Ptuj, proti dolžniku Ediju Rozman,
Rimska ploščad 11, Ptuj, zaradi izterjave
769,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Ediju Rozman, Rimska ploščad
11, Ptuj, 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 Matjašič Šerdoner Metka, Trstenjakova 58, Ptuj.
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 7. 7. 2009
III P 935/2009
Os-7254/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Ireni Gorjan v pravdni zadevi tožečih strank:
Samo Banovič, Dunajska 113, Ljubljana, in
Martina Bergant, Tlake 26, Šmarje Sap, ki
ju zastopa Tadeja Erzin-Potočnik, odvetnica v Ljubljani, proti toženima strankama:
Matjaž Meglič in Dunja Mahkovec, oba Žorgova ulica 70, Ljubljana - Črnuče, zaradi
plačila 2.817,49 EUR s pp, dne 22. 10. 2009
sklenilo:
1. Drugotoženi stranki Dunji Mahkovec,
neznanega prebivališča, se postavi začasni
zastopnik odvetnik Lev Jager, Mestni trg 8,
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal drugotoženo stranko vse do takrat, dokler drugotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2009
P 169/2007
Os-6462/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Jadranki Arčon Jurman v pravdni
zadevi tožeče stranke Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper
toženo stranko Zorana Miličevića, Scalla
montecello 3, 34100 Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 2.097,03
EUR, sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se toženi stranki Zoranu Miličeviću, Scalla
montecello 3, 34100 Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča postavi začasni zastopnik odvetnik Stojan Zorn iz Nove Gorice,
Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko
v pravdni zadevi opr. št. P 169/2007 vse
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 9. 2009
I 290/2007
Os-6464/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Antonu Štruc, Dobrava 39, Portorož – Portorose, zaradi izterjave 1.053,49 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 sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 290/2007 postavi odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 15. 9. 2009
I 61/2009
Os-6465/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Marku Sreberniču, Dobrava 39, Izola – Isola, zaradi izterjave 2.369,31 EUR s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 61/2009 postavi odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 15. 9. 2009
I 1220/2003
Os-6606/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ester Debernardi Pavliha v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji o.p. d.o.o.,
proti dolžnici: Suzana Todorović, Matteottijeva ulica 6, Piran, ki jo zastopa začasni
zastopnik Peter Kos, odvetnik v Kopru, zaradi izterjave 219,24 EUR s pp, dne 3. 9.
2009 sklenilo:
Odvetnika Petra Kosa se razreši obveznosti začasnega zastopnika, ki mu je bila
naložena s sklepom opr. št. I 1220/2003
z dne 13. 1. 2005.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 9. 2009
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VL 55665/2009
Os-6796/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Leasing SLO
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p.d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžnici Lari Jagoda Šopar,
Goriška ulica 11, Maribor – dostava, zaradi
izterjave 6.421,88 EUR, sklenilo:
dolžnici Lari Jagoda Šopar, Goriška ulica 11, 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 odvetnica Krivograd Rija.
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 Piranu
dne 18. 9. 2009
P 45/2009
Os-6941/09
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. P 45/2009 z dne 12. 10. 2009, toženi
stranki neznani dediči po pokojnem Janezu
Jancu, Gornje Impolje 4, p. Studenec, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavilo začasnega zastopnika Franca Pipana, odvetnika iz Sevnice.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse dokler ne bo sama ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler pristojni organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 10. 2009
I 37/2009
Os-6336/09
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski
sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Milana Pavlovića,
Staro selo 3a, Kobarid, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi izterjave nadomestila
preživnine v znesku 2.501,78 EUR s pripadki, na podlagi določil prvega odstavka in
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, dolžniku Milanu Pavloviću postavilo začasnega zastopnika Ivana Kokošina Fona,
odvetnika v Tolminu, Trg maršala Tita 7.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v tej zadevi vse do takrat, dokler dolžnik
sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 9. 2009

Oklici dedičem
D 606/2009, 607/2009
Os-6993/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju sta bila
uvedena zapuščinska postopka po pok. Košič Jožetu, roj. 7. 4. 1889, Slovencu, poročenem, umrlem dne 14. 8. 1972, nazadnje
stan. Rečica 117, Laško, in po pok. Košič

Jožefi, roj. 13. 2. 1922, Slovenski, samski,
umrli dne 20. 8. 2006, nazadnje stanujoča
nekje na Hrvaškem.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Košič Jožetu in po Košič Jožefi, da se priglasijo pri tem sodišču v roke enega leta po
objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da so zakoniti dediči po zapustniku in zapustnici zap.
nečaki Košič Stanislav, Košič Alojz, Košič
Jurij ml., Kladnik Terezija Marija, Košič Olga,
zap. prenečaki Jančič Terezija, Jeran Florjan, Jeran Gvido ml., Glas Marina, Funkl
Heda, Jeran Mirko, Jeran Domen, Jeran
Milan, Križan Marija, Žagar Fanika, Jeran
Viktor, Jeran Rafael, Kovačič Zofija, Goluh
Silva, Jeran Ana, Zajtl Magdalena, Jeran
Jožica, Petek Gabrijela in Košič Frančiška,
ne pa tudi zap. prenečak Košič Silvo, ki je
neznanega bivališča oziroma se ne ve, ali
je sploh še živ.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 10. 2009
D 258/2008
Os-6940/09
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Voršič Darinki, roj. Gorše, hčerki Simona, roj. 15. 10. 1926, državljanka Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Ribnici, Grajska pot 4, umrli 12. 8.
2008 v Logatcu.
Zapustnica je bila poročena z Voršič
Francem, ki je zato zakoniti dedič prvega
dednega reda. Verjetno živi v Kanadi, vendar pa njegov točen naslov sodišču ni znan.
Zato sodišče s tem oklicem poziva Voršič
Franca, da se v roku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije,
na sodni deski tukajšnjega sodišča in na
spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasi in
uveljavlja svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in njegove pravice
obravnavalo v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 29. 9. 2009
D 10/2008
Os-6152/09
Tea Čadež iz Kopra, Glagoljaška 1/b,
je dne 1. 12. 2007 umrla in ni zapustila
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 9. 2009
D 318/2009
Os-6497/09
Djuro Stančin, roj. 26. 3. 1933, nazadnje stanujoč v Dekanih, Dekani 176, je dne
10. 11. 2007 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
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dedičem je bila postavljena skrbnica Danica Vizjak, Hrvatinova 3, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 2009
D 243/2009
Os-6498/09
Savo Ivan Prelog, sin Ivana, roj. 31. 12.
1940, nazadnje stanujoč v Kopru, Istrska
cesta 33, je dne 17. 8. 2009 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bil postavljen skrbnik Branko
Bucaj, Škocjan 6c, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 2009
D 215/2009
Os-6539/09
Marija Mikolič, iz Gradina, je dne 25. 10.
1950 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 2009
I D 1772/2009
Os-6389/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Vladimirju Bogoviču, roj. 30. 12. 1930, umrlem 30. 3.
2009, nazadnje stanujočem Ljubljana, Milčinskega ulica 71, državljan republike Slovenije.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zap.
dedičih, in sicer zap. hčerki Alenki Bogovič,
zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva zap. hčerko Alenko Bogovič, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine po pok. Vladimirju Bogoviču, 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 bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2009
IV D 1339/2009
Os-7256/09
V zapuščinski zadevi po pokojnem Leopoldu Šerjaku, roj. 23. 9. 1923, umrlem
18. 4. 2009, nazadnje stanujočem na naslovu Celovška cesta 142, Ljubljana, drž. RS,
je naslovno sodišče odredilo oklic.
Pokojni je napravil dve oporoki, eno z dne
19. 11. 1986 in drugo z dne 26. 8. 2008. Zapustnik je bil vdovec brez potomcev, starša
sta umrla pred njim, ni imel ne bratov ne
sester. Zapustnikova mati Frančiška je imela
sestro Ano, ki je umrla in zapustila potomki
Antonijo Bonifer in Dragico Nebec. Zapustnikova mati naj bi imela še druge brate in
sestre, ki so vsi pokojni, glede potomcev se
ne ve ničesar. Prav tako sodišče ne ve ničesar glede dedičev tretjega dednega reda
po zapustnikovem očetu.
Zapustnikovi znani dedinji sta dedni izjavi podali, ostale zapustnikove morebitne dediče pa se poziva, da v roku 1 leta od objave
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oklica v Uradnem listu RS sodišču priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2009
D 101/2009
Os-6312/09
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek pod opr. št. D 101/2009 po
pok. Jožetu Ožirju, sinu Zvonimira, roj. 6. 2.
1962, državljanu Republike Slovenije, razvezanem, umrlem 10. 3. 2009 v Celju, z zadnjim prebivališčem Šlandrov trg 16, Žalec.
Zapustnik je bil razvezan, imel je dva
mladoletna otroka, ki pa sta se po zakoniti
zastopnici dedovanju odpovedala, kar je potrdil tudi Center za socialno delo Žalec. Dedovanju se je odpovedala tudi zapustnikova
mati Katarina Vališ. Sodišče ne ve podatkov
o dedičih tretjega dednega reda, ki bi lahko
bili poklicani k dedovanju po zapustniku.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse morebitne sorodnike pokojnega Jožeta Ožirja, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo kot dediči pri tem sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 7. 9. 2009

Oklici pogrešanih
N 53/2009
Os-7054/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi
predlagatelja Radoslava Babič, Via Pitacco
33, Trst, ki ga zastopa odv. Peter Kos iz
Kopra, zoper nasprotno udeleženko Ivano
Babič, roj. Kač, stanujoča Osp št. 36, Črni
Kal, ki ji je postavljena skrbnica za poseben
primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo, dne
9. 10. 2009, sklenilo:
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Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Babič Ivane, roj. Kač,
iz Ospa št. 36, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 10. 2009
N 264/2009
Os-6995/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek, da se Kolosovski Jožefa, rojenega 15. 3. 1923 v vasi Jamna oziroma Murščak, Sv. Jurij Ob Ščavnici, nazadnje
stalno prebivajočega v Združenih državah
Amerike, kot pogrešano osebo razglasi za
mrtvega.
Jožef Kolosovski je pogrešan že vse od
leta 1943, ko je sprva odpotoval v Francijo
in nato v Združene države Amerike. O njem
tako ni bilo nobenega poročila od leta 1943
naprej.
Pogrešani je solastnik nepremičnin parc.
št. 45/1 in parc. št. 46, k.o. Jamna, v zvezi
s katerima je pri Okrajnem sodišču v Gornji
Radgoni predlagana uvedba zapuščinskega
postopka.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega Kolosovski Jožefa, naj se oglasi, če je
živ. Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj
vedo o njem in o njegovem življenju, naj se
javijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani v roku
3 mesecev po objavi tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije, ker bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2009
N 10/2008
Os-4138/09
Pogrešani Andrej Kanalec se je rodil
v Drežniških Ravnah, dne 3. 11. 1890, materi Mariji Kanalec, roj. Rutar, in očetu Matiji
Kanalcu. Zaradi nesoglasij s starši in izjemno težkih ekonomskih in socialnih razmer
je v letu 1910, ko je bil star 20 let, odšel
v Ameriko in se po tem datumu ni javljal
domačim, niti znancem. Šele v sedemde-

setih letih prejšnjega stoletja je domačin
iz Drežnice, ki je prišel domov na krajši
obisk povedal, da ga je naključno srečal.
Pogrešani je bil takrat še samski, očitno pa
je bilo, da se domov v Slovenijo ni nameraval vrniti.
Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za poseben primer Kristina Šturm Leban,
Stresova 4/d, Kobarid.
Sodišče s tem oklicem poziva pogrešanega da se oglasi. Tisti, kdor bi karkoli vedel
o pogrešanemu oziroma njegovi smrti, pa
naj to sporoči sodišču, v treh mesecih od
objave oklica, sicer bo sodišče po poteku
tega roka razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem
postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 5. 2009

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 56/2009
Os-7337/09
Okrožno sodišče v Ljubljani obvešča, da
se pod opr. št. Ng 56/2009 po okrožni sodnici - svetnici Jelki Rozman vodi nepravdni gospodarski postopek za sodni preizkus
menjalnega razmerja – določitev primerne
odpravnine po predlogu predlagatelja Igorja
Bončina, Ulica Vinka Mohoriča 6, Idrija, delničarja družbe Hidria d.d., Podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb, Ljubljana, saj
po mnenju predlagatelja odpravnina, v višini
27,83 EUR za eno delnico, določena na
skupščini Hidria d.d. Ljubljana dne 22. 7.
2009, ni primerna. Izstopajoči delničarji gospodarske družbe Hidria d.d., Podjetje za
ustanavljanje in upravljanje družb, Nazorjeva ulica 6, Ljubljana, ki izpolnjujejo pogoje
iz prve alinee tretjega odstavka 605. člena
Zakona o gospodarskih družbah-1, lahko
v enem mesecu od objave obvestila o vložitvi tega predloga vložijo svoje predloge za
določitev primerne odpravnine. Po poteku
tega roka takšnega predloga ni dopustno
vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

89 / 6. 11. 2009 /

Stran

2823

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Blažič Borut, Kranjska cesta 8, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 50500012097, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnk-309261
Krušič Karl, Šlandrova 5, Rogaška
Slatina, zavarovalno polico, št. 11037937,
izdala zavarovalnica Grawe. gnp-309281

Spričevala preklicujejo
Aleksić Sašo, Ravne 12, Tržič, spričevalo
o poklicni maturi Srednje trgovske šole v
Kranju. gng-309319
Andrić Miha, 5. prekomorske 9, Ptuj,
indeks, št. 1808005, izdala FF v Ljubljani.
gnq-309280
Antonić Dejan, Podkraj 10, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnr-309329
Bizjak Borut, Ferda Bidovca 5, Izola Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
agroživilske šole v Novi Gorici, izdano leta
1999. gnh-309339
Blanuša
Djurdja,
Podnanos
73,
Podnanos, spričevalo 1. letnika Pedagoške
šole Tolmin, izdano leta 1986. gnx-309298
Božič Marko, Otiški vrh 118, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo 3. letnika Srednje
kovinarske šole Ravne na Koroškem - zidar,
izdano leta 2004. gnv-309325
Bučinel Boris, Višnjevik 27, Dobrovo v
Brdih, spričevalo o zaključnem izpitu EGŠC
Branko Brelih Nova Gorica, št. 1217-1KO,
izdano leta 1980. gnl-309260
Černe Diana, Jelovška 20/a, Radovljica,
spričevalo 3. in 4. letnika SPSŠ Kranj,
izdano leta 2004 in 2005. gnp-309306
Ćoralić Haris, Kropa 3 d, Kropa,
spričevalo 1. letnika ŠCPET v Ljubljani,
izdano leta 2009. gnk-309336
Ferjan Primož, Levec 89, Petrovče,
indeks, št. 11050429, izdala Univerza
v Ljubljani, leto izdaje 2005/2006.
gnb-309320
Flere Ajda, Župančičeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 2001. gni-309288
Furjan Robert, Ul. Lackove čete 31/a,
Ptuj, diplomo Izobraževalnega centra
ONZ, št. III-334/38-87, izdana leta 1987.
gnf-309266
Gorjanc Renata, Franca Smrduja 13,
Postojna, indeks, izdala Srednja tehniška
in naravoslovna šola Postojna, leto izdaje
1985, izdano na ime Vidrih Bernarda.
gnf-309316
Grill Matjaž, Regrča vas 55, Novo mesto,
obvestilo o uspehu pri maturi Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 1999.
gnk-309286
Hrvatin Andreja, Rečica 9A, Ilirska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste Ljubljana, št. 1306, izdano leta 2009.
gnh-309314

Hujs Sonja, Rakičan, Kotna 12,
Murska Sobota, diplomo SCTPU Murska
Sobota - konfekcionar, izdana leta 1989.
gng-309340
Jakše Simona, Zgornje Bitnje 236,
Žabnica, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju - program trgovec,
prodajalec, izdano leta 2007. gnn-309283
Janežič Zala, Spodnja Slivnica 8,
Grosuplje, indeks, št. 18050432, izdala FF
v Ljubljani. gnm-309334
Kavaš Tatjana, Ul. St. Kovača 15,
Odranci, spričevalo SSTŠ Murska Sobota,
izdano leta 1994. gnc-309294
Klanfar Mojca, Grobeljska cesta 40,
Mengeš, spričevalo 1. letnika SŠGT
Radenci, izdano leta 1989. gno-309257
Knežič Irena, Vrhje 59/a, Kapele, diplomo
Šolskega centra Sevnica - Srednja tekstilna
šola, izdana leta 1984, na ime Cerjak Irena.
gnu-309301
Krpič Franc, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Boris Kidrič - ključavničar, št. 449,
izdano leta 1973. gnf-309341
Legiša Jasmina, Ul. Gubčeve brigade
74, Ljubljana, preklic indeksa, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 83/09. gnq-309255
Meglič Marina, Ulica bratov Babnik 24,
Ljubljana, izkaz o uspehu in vedenju OŠ
Poljane. gnn-309308
Merhar Branko, Gorenje 52, Stara
Cerkev, diplomo Pravne fakultete, št.
105/79, izdana leta 1979. gnr-309304
Mrđenović Stojanka, Podbrdo 41,
Tolmin, spričevalo poklicne mature Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica.
gne-309267
Poredoš Jožica, Filovci 101, Bogojina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan. gnb-309295
Pribac Peter, Padna 1, Sečovlje Sicciole, spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper,
izdano leta 2009. gng-309265
Razpotnik Blaž, Briše 21, Izlake,
spričevalo 2. letnika STPŠ Trbovlje, izdano
leta 2005. gnj-309262
Razpotnik Blaž, Briše 21, Izlake,
spričevalo 3. letnika STPŠ Trbovlje, izdano
leta 2006. gni-309263
Recek Gorazd, Kolodvorska 34, Lendava
- Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2001.
gns-309253
Rudaš Gorazd, Tomšičeva ulica 4,
Lendava - Lendva, spričevalo od 1.
do 3. letnika Dvojezične srednje šole
Lendava, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
gnr-309254
Smajlović Dinela, Kidričeva 57, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Velenju, izdano leta 2008.
gnb-309270
Stjelja Luka, Ob potoku 14, Brežice,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Šolskega centra Novo mesto - enota
za izobraževanje odraslih. gnn-309258
Šramel Diana, Emilia Driolia 4, Izola Isola, spričevalo o končani OŠ Livada Izola.
gnz-309296

Šterbenc Veronika, Romihova 25,
Kočevje, diplomo Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana. gnw-309299
Tili Luka, Senično 070, Križe, indeks,
št. 18071565, izdala Filozofska fakulteta.
gnt-309327
Tramšek Jovita, Miklavž pri Ormožu
23, Miklavž pri Ormožu, diplomo
Srednješolskega centra Ptuj, št. I/DJ/28,
izdana leta 1985. gns-309303
Turšič Jože, Kebetova ulica 16, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
tehniške šole v Ljubljani, št. 116, izdano
leta 1981. gnq-309305
Žavski Ljiljana, Gorica pri Slivnici 7,
Gorica pri Slivnici, spričevalo 1. letnika
Vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1997.
gnm-309259
Žbogar Branko, Banjšice 58, Grgar,
portdilo o strokovni usposobljenosti o dietni
prehrani, izdano v SŠGT Ljubljana, leta
1982. gnw-309274
Žvirc David, Vrhe 34, Slovenj Gradec,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Slovenj
Gradec - smer trgovec, izdano leta 2007.
gnz-309321

Drugo preklicujejo
Ahčin Irena, Kokrškega odreda 36,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 11060537,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gnv-309275
Avdić Sedin, Mednjik bb, Zavidoviči,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500023968000, izdajatelj Cetis Celje.
gnk-309311
Bajc Aleksandra, Trčova 113, Malečnik,
študentsko izkaznico, št. 71070168,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gns-309278
Barbo Andreja, Šmarješke Toplice 30,
Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico,
št. 30015576, izdala FKKT v Ljubljani.
gnz-309271
Baš Mojca, Koprska 25, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 01006835,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gno-309282
Benedičič Darko, Zali Log 10, Železniki,
certifikat NPK v cestnem prometu, št.
48-8400.002.41, izdan 2. 11. 2004.
gnl-309310
Bojanc
Denis,
Velike
Brusnice
46/a, Brusnice, študentsko izkaznico,
št. 26108956, izdala FGG v Ljubljani.
gne-309342
Čulibrk Branislav, Prisoje 9, Koper
- Capodistria, certifikat NPK v cestnem
prometu. gny-309272
Dimić Mirela, Agrokombinatska 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gno-309332
Dobnik Simon, Babno 22, Celje,
voznikove kartice za digitalni tahograf,
št. 1070500000612000, izdal Cetis d.d.
gng-309315
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Džonlagić Alma, Šmartinska 176,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnn-309333
Gantar Matej, Rozmanova ulica 32, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 30013903,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Ljubljana. gnd-309293
Gantar Taja, Suhadolčeva 88, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnp-309331
Gorše Denis Damjan, Zapotok 10,
Ribnica, voznikovo kartico za digitalni
tahograf, izdal Cetis d.d. gnd-309322
Jambrek Eva, Cesta v Megre 4, Bled,
študentsko izkaznico, št. 06050869,
Fakultete za socialno delo v Ljubljani.
gnj-309337
Jokić Danijel, Jamova cesta 54,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gny-309297
Jovanov Petar, Kržišnikova 4, Medvode,
voznikovo kartico, št. V01080009488,
izdana 8.12.2008. gni-309338
K. Elizabeta Transport J. Kozan Jože
s.p., Pribinci 2, Adlešiči, dovolilnico za
Belorusijo, št. 1110109. gnr-309279
Kalister Tadeja, Juršče 79, Pivka,
študentsko izkaznico, št. 93070139, izdala
Evropska pravna fakulteta. gne-309317
Kavazović Hazemina, Šalek 90, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 11080121,
izdala Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.
gnl-309335
Kokalj Janko, Goriče 20, Golnik, orožni
list, št. OL0028390, izdala UE Kranj.
gnv-309300
Kostovski Dragan, Ulica 1. avgusta
3, Kranj, knjižico vojnega veterana, št.
86/2005, izdano dne 14. 9. 2005, velja
trajno. gnx-309323
Kuhar Rajko, Otavnik 11, Tržišče, potrdilo
o strokovni usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 612 156,
izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje
1998. gns-309328
Mano prevozi d.o.o., Ulica Vita
Kraigherja
010,
Maribor,
licenco,
št.
GE003206/05147/018
za
vozilo
IVECO STRALIS z reg. št. MB L0-42M.
gnh-309264
Marušič Ana, Miren 212/a, Miren,
študentsko izkaznico, št. 23070118,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnu-309276
Medich Alena, Mesarska cesta 26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 44000520,
izdala AGRFT Ljubljana. gni-309313
Mestrans Stanislav Bunderšek s.p.,
Lunačkova ulica 008, Mirna, dovolilnico za
BIH, št. 1006675 za tovorno vozilo z reg. št.
LJ24-6AN. gng-309290
Mestrans Stanislav Bunderšek s.p.,
Lunačkova ulica 008, Mirna, dovolilnico za
BIH, št. 1006676 za tovorno vozilo Renault
z reg. št. NM A6-507. gnf-309291
MID TRANS d.o.o., Bertoki, Cesta borcev
2/e, Koper - Capodistria, delovno dovolenje,
št. 0217261636, izdano na ime Zec Marin.
gnm-309284
MID TRANS d.o.o., Bertoki, Cesta
borcev 2/e, Koper - Capodistria, delovno
dovolenje, št. 0217260494, izdano na ime
Brković Dragan. gnl-309285
NIKIĆ MILAN S.P., ŠALARA 33B, Koper
- Capodistria, licenco, št. 004832 za vozilo
Iveco48-12 Turbo Daily, reg. št. KP 87- 53D.
gnh-309289
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Ogulin Katarina, Osojnik 24, Semič,
študentsko izkaznico, št. 71070509,
izdala Biotehnška fakulteta Ljubljana.
gnt-309252
Papež Jože, Ul. Veronike Deseniške
3, Kočevje, študentsko izkaznico, št.
22070870, izdala Fakulteta za šport
Ljubljana. gnq-309330
Podlesnik d.o.o., Pesnica 20A, Pesnica
pri Mariboru, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500023230000, izdana na ime
Brezner Danilo, izdajatelj Cetis Celje.
gno-309307
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, veljavnost žiga:
žig je okrogle oblike, s premerom 20 mm,
obrobljen je z enim koncentričnim krogom,
v sredini pečata je grb Republike Slovenije,
v zgornjem delu zunanjega kroga žiga je
besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v
zgornjem delu prvega notranjega kroga je
besedilo »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE«, v zgornjem delu drugega
notranjega kroga je besedilo »POLICIJA«,
v spodnjem delu drugega notranjega kroga
je besedilo »LJUBLJANA«, v spodnjem
delu, pod krajem LJUBLJANA, je zaporedna
številka pečata »12«. Ob-7307/09
Repnik Barbara, Suhadole 42/b,
Komenda, študentsko izkaznico, št.
19508740, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnj-309287
Rihar Rok, Podlubnik 235, Škofja Loka,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03890-00/94. gne-309292
Savić Gojko, Povšetova ulica 104C,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
10290. gnt-309277
Setnikar Žiga, Šujica 44, Dobrova,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Šiška.
gnx-309273
Šafar Simon, Mozelj 24, Kočevje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500000149010,
izdajatelj Cetis Celje. gnt-309302
Šetina Marko, Ižanska cesta 309,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-00441-0/01, ser.
št. 3568, izdano 15. 3. 2001. gnp-309256
Štern Vid, Kotlje 171, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
19510064, izdala Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola. gnd-309268
Šušmelj Lea, Ravnica 33, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 1109073,
izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana.
gnc-309344
Teraž Andrej, Križ 78, Sežana, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/134559-00/95, izdala Luška kapetanija Koper.
gnd-309318
Tošnjak Blaž, Pri borštu 23, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehniških strok Šiška. gnw-309324
Turel Miha, vrtnarija 5/c, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdal ŠCPET Ljubljana.
gnm-309309
Vajda Karmen, Pod vinogradi 6, Straža,
študentsko izkaznico, št. 30014759, izdala
FKKT v Ljubljani. gnj-309312
Zeme Alenka, Stopce 1A, Laško,
študentsko izkaznico, št. 30013963, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnu-309326
Zorec Mateja, Ciril Metodov drevored
9 trg, Ptuj, študentsko izkaznico, št.
0650178, izdala Fakulteta za socialno delo
v Ljubljani. gnd-309343
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