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Javni razpisi
Št. 430-70/2009
Ob-5555/10
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP) in na podlagi drugega
odstavka 22. člena Odloka o koncesijah na
področju javnih služb vzdrževanja, urejanja
in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 53/09)
popravek javnega razpisa
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja
in čiščenja mestnih ulic, javnih poti
in površin za pešce
I. V Javnem razpisu podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti
in površin za pešce, ki je bil dne 13. 8. 2010
objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/10 se
v poglavju l) točke 4. javnega razpisa število
2008 nadomesti s številom 2009.
II. Vse ostale določbe javnega razpisa
ostanejo nespremenjene.
Občina Postojna
Št. 014-4/2010

Ob-5642/10

Podaljšanje roka
Občina Kamnik je na podlagi 6. člena
Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za
podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 126/06) ter sklepa
občinskega sveta z 31. seje, z dne 10. 3.
2010, št. 0322-2/2010 – 6, v Uradnem listu
RS, št. 25/10, z dne 26. 3. 2010, objavila
javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Kamnik.
V točki 8. navedeni rok, do katerega se
sprejemajo prijave se podaljša do 15. 10.
2010.
Občina Kamnik
Št. 1101-5/2010-1
Ob-5606/10
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) ter
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na
82. redni seji dne 13. maja 2010, in Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Repu-

blike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju:
SPP), Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pedagoškega
ali raziskovalnega sodelovanja tujih
državljanov v Sloveniji
v letih 2010 in 2011
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje tujih gostujočih znanstvenikov v Republiki Sloveniji
za dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje ali tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje na vseh strokovnih in
znanstvenih področjih v letih 2010 in 2011.
2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 300.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR
mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja pedagoškega oziroma 1.000,00 EUR
mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja
raziskovalnega sodelovanja tujega državljana v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izobraževalne ustanove s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne programe na visokošolski stopnji, za
pedagoško sodelovanje gostujočega znanstvenika;
– izobraževalne ali raziskovalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika
na projektih ali programih, ki so predhodno
odobreni s strani ARRS oziroma se izvajajo v okviru odobrenih mednarodnih projektov (npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja) in zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči
znanstvenik, ki ga prijavi prijavitelj:
– ima dosežen naziv doktor znanosti
s področja, relevantnega za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje,
– ni državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
– bo imel v času pedagoškega oziroma
raziskovalnega sodelovanja urejeno začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz na-

mena pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja v skladu s SPP in zakonom, ki
ureja bivanje tujcev v Republiki Sloveniji,
– pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti med vključno
1. oktobrom 2010 in zaključiti do vključno
30. junija 2011,
– raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti med vključno
1. septembrom 2010 in 30. septembrom
2011.
Pogoje iz prejšnjega odstavka mora gostujoči znanstvenik izpolnjevati celoten čas
sofinanciranja sodelovanja.
Prijavitelj lahko posameznega tujega
gostujočega znanstvenika po tem razpisu
prijavi le enkrat, in sicer za obdobje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja, za
katerega prijavitelju še niso bila podeljena
sredstva po predhodnih razpisih sklada.
Prijavitelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva v najvišji višini 18.000,00 EUR
za pedagoško sodelovanje pri istem študijskem programu oziroma v najvišji višini
12.000,00 EUR za raziskovalno sodelovanje na istem raziskovalnem programu ali
projektu.
4. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega gostujočega znanstvenika,
– potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika,
– soglasje gostujočega znanstvenika, da
ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje.
Če namerava prijavitelj za gostujočega
znanstvenika uveljavljati merilo iz prve alineje 6. točke tega razpisa, mora predložiti potrdilo tujega delodajalca, da gostujoči
znanstvenik že vsaj 5 let deluje v tujini.
Vsa zahtevana dokazila razen dokazila
iz tretje alineje drugega odstavka so lahko
kopije, pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati original. Oddanih originalov ali
overjenih prepisov sklad ne vrača.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR,
in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za
izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se
konča postopek.
Upravno takso lahko prijavitelj plača
z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun
Ministrstva za finance pri Upravi za javna
plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, šte-
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vilka sklica 96091-7111002-110093, o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem
plačilu.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je devetdeset.
5.1. Področje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja – 30 točk
Področje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja se točkuje kot sledi:
naravoslovje, tehnika, medicina –
30 točk
družboslovje, humanistika, umetnost –
0 točk.
5.2. Vrsta sodelovanja – 30 točk
Vrsta sodelovanja se točkuje kot sledi:
pedagoško – 30 točk
raziskovalno – 0 točk.
5.3. Predhodno sofinanciranje sodelovanja – 30 točk
Predhodno sofinanciranje sodelovanja
se točkuje kot sledi:
Prijavitelju za pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada.
– 30 točk
Prijavitelju za prijavljenega gostujočega
znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. – 20
točk
Prijavitelju so za prijavljenega gostujočega znanstvenika že bila podeljena sredstva
po predhodnih razpisih sklada. – 0 točk.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
Vloge prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali
pogoje razpisa, bo v zaprtem roku za oddajo
prijav komisija ocenila na podlagi meril, ki
jih določa razpis, ter določila prednostni seznam prijaviteljev, kjer bo le-te razvrstila po
vrstnem redu glede na prejeto število točk,
in sicer od prijavitelja z največ točkami do
prijavitelja z najmanj točkami.
V primeru, da ima več prijaviteljev isto
število točk, se za odločitev o upravičencih
uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog
ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
– prijavljeni gostujoči znanstvenik po pridobljenem doktorskem nazivu že vsaj 5 let
aktivno deluje v tujini na področju relevantnem za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje, kar dokazuje s potrdilom tujega delodajalca,
– prijavljeni gostujoči znanstvenik nima
državljanstva države članice EU,
– reference in dosežki prijavljenega gostujočega znanstvenika na znanstvenem
oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov, pri
čemer se za razvrstitev upoštevajo le elektronski viri dostopni na spletnem naslovu in
navedeni v vlogi,
– dosežki vodje projekta, na katerem bo
sodeloval gostujoči znanstvenik v okviru
raziskovalnega sodelovanja, oziroma nosilca predmeta, na katerem bo sodeloval
gostujoči znanstvenik v okviru pedagoškega sodelovanja, na znanstvenem oziroma
strokovnem področju, kot so objava člankov
ali drugih gradiv in prispevkov, ki so vpisani
v Slovenski kooperativni bibliografski sistem
in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ocena projekta in prispevka gostujočega znanstvenika k izvedbi projekta oziroma
študijskega programa s strani posebnega
ocenjevalca.
Vsako naslednje merilo se uporabi le,
če po predhodnem merilu ne bi bilo možno
razvrstiti kandidatov.
7. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb
in nakazilo sredstev
Direktor sklada vsem prijaviteljem izda
odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu
tujega gostujočega znanstvenika bo sklad
z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo
o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno pedagoško
ali raziskovalno sodelovanje gostujočega
znanstvenika v Republiki Sloveniji.
Obvestilo o prihodu tujega gostujočega
znanstvenika mora vključevati izjavo o pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje
za tujega gostujočega znanstvenika s številko in datumom izdaje tega dovoljenja ter
datumi njegove veljavnosti, ter izjavo o datumu začetka pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost
tega dovoljenja.
Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja tujega gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu
v roku enega meseca po zaključku le-tega
predložiti poročilo o opravljenem pedagoškem oziroma raziskovalnem sodelovanju
tujega gostujočega znanstvenika.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa, prijavnico in
obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na
spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »za 93. javni razpis«.
Prvi zaprti rok prijave prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in se
zaključi v petek, 29. oktobra 2010. Vloge,
prispele do navedenega datuma, se bodo
uvrstile v prvo odpiranje prijav.
Če pri prvem odpiranju prijav ne bodo
podeljena vsa razpisana sredstva, traja drugi zaprti rok prijave do petka, 18. februarja 2011. Vloge, prispele do tega datuma,
se bodo uvrstile v drugo odpiranje prijav.
V okviru prvega in drugega odpiranja se
med prispelimi prijavami odloča skladno
s 5. in 6. točko tega razpisa.
Če se tudi v drugem odpiranju prijav ne
bodo podelila vsa razpisana sredstva, je tretji rok za oddajo prijav določen kot odprti rok
prijave in traja do porabe sredstev, vendar
najkasneje do 31. avgusta 2011. V odprtem
roku bodo za sofinanciranje izbrane popolne
vloge, ki izpolnjujejo pogoje, glede na datum
popolnosti vloge.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme najkasneje zadnji dan posa-

meznega z razpisom predpisanega roka. Če
prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti,
se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan
oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro,
v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med
9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, po katerem bodo porabljena vsa sredstva, oziroma v primeru veljavnosti odprtega
roka po porabi sredstev, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani,
da vloge v roku petnajstih dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil
v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku petnajstih dni od prejema sklepa
oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa
v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in
12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri
Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@skladkadri.si, tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 1101-6/2010-1
Ob-5607/10
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) ter
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 82.
redni seji dne 13. maja 2010, in Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 91/09), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
sofinanciranja izobraževanja
državljanov Zahodnega Balkana
v dveletnem programu mednarodne
mature za šolski leti 2010/2011
in 2011/2012 do mature
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje tujih
državljanov na programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji.
Sofinanciranje se dodeli za pokritje celotnih stroškov bivanja v dijaškem domu
ter delnemu sofinanciranju šolnine. Višina
sofinanciranja šolnine je odvisna od višine
dejanskih stroškov bivanja.
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2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
znaša 170.000,00 EUR, in sicer za šolski
leti 2010/2011 in 2011/2012 do opravljanja
mature v spomladanskem izpitnem roku
v šolskem letu 2011/2012.
3. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo program mednarodne mature (v nadaljevanju: prijavitelj), za pridobitev
sofinanciranja za dijake držav Zahodnega
Balkana, ki se bodo v Sloveniji v šolskem
letu 2010/2011 vključili v prvi, v naslednjem
šolskem letu pa drugi letnik programa mednarodne mature.
Dijak, ki ga prijavi prijavitelj, mora izpolnjevati vse sledeče pogoje:
– je državljan Republike Hrvaške, Republike Srbije, Republike Črne Gore, Bosne in
Hercegovine, Republike Kosovo ali Republike Makedonije in ima v tej državi stalno
prebivališče;
– ni državljan Republike Slovenije,
– je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma
drugim primerljivim šolskim uspehom glede
na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik zaključil,
– bo v šolskem letu 2010/2011 redno vpisan v prvi letnik programa priprav na mednarodno maturo in s tem v tretji letnik gimnazijskega programa z namenom zaključka
programa priprav na mednarodno maturo
v dveh šolskih letih z opravljeno mednarodno maturo,
– bo v času programa iz prejšnje alineje
bival v dijaškem domu,
– se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi
mednarodne (dvostranske ali večstranske)
pogodbe ali druge oblike izmenjave,
– njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Republiki Sloveniji,
– v času izobraževanja, ki je predmet
prijave, ne bo prejemal katere od štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije
oziroma drugih prejemkov za izobraževanje
po drugih predpisih,
– v času izobraževanja, ki je predmet
prijave, ne bo zaposlen ali samozaposlen
v Republiki Sloveniji oziroma ne bo prijavljen
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.
Pogoje iz prejšnjega odstavka morajo
dijaki izpolnjevati celoten čas izobraževanja,
ki je predmet sofinanciranja.
4. Dokumentacija
Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjeno
in podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za vsakega za sofinanciranje
prijavljenega dijaka:
– fotokopijo veljavnega potnega lista,
– potrdilo, ki ga izda dijaški dom, o višini
stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem
letu 2010/2011,
– potrdilo o vpisu v 1. letnik programa priprave na mednarodno maturo oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu
2010/2011,
– spričevalo 2. letnika srednješolskega
izobraževanja, ki ga je izdala tista izobraževalna institucija v tujini, na kateri je dijak
obiskoval 2. letnik,

– lastnoročno podpisano izjavo staršev
ali zakonitega zastopnika dijaka, da nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav
v Sloveniji,
– izjavo dijaka, s katero ta soglaša, da
ga prijavitelj prijavi na razpis za pridobitev
sredstev za sofinanciranje njegovega izobraževanja; če je dijak mladoletna oseba,
mora izjavo podpisati tudi zakoniti zastopnik
dijaka.
Vsi dokumenti razen fotokopije potnega lista morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Originalov in overjenih prepisov
sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek
Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija, ki jo s sklepom
imenuje direktor sklada.
Med prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, bosta za sofinanciranje izbrana največ 2 prijavitelja za skupno največ 10 dijakov. Vloge prijaviteljev, ki
ne bodo izpolnjevali pogojev razpisa, bodo
z odločbo zavrnjene.
Razpisana sredstva se bodo dodelila
tako, da bo prijavitelj upravičen do sofinanciranja v enaki višini za vsakega dijaka glede
na število sofinanciranih dijakov tega prijavitelja, pri čemer skupna višina ne sme presegati skupnih stroškov bivanja in šolnine vseh
sofinanciranih dijakov tega prijavitelja.
Prijavitelja bosta izbrana na podlagi daljše tradicije izvajanja programa mednarodne
mature. Če bo skupno število prijavljenih
dijakov presegalo z razpisom predpisano
število dijakov, bodo izbrani tisti dijaki, ki
imajo v zadnjih dveh šolskih letih pridobljenih več izvenšolskih dosežkov, pri čemer se
predložitev dokazil zahteva naknadno glede
na potrebe odločanja.
6. Obravnavanje vlog in sofinanciranje:
direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranimi prijavitelji sklene pogodbo o sofinanciranju.
7. Pogodbene obveznosti in nakazilo sofinanciranja
Pogodba o sofinanciranju se izvršuje za
posamezno šolsko leto. Nakazilo sredstev
za šolsko leto 2010/2011 se izvrši predvidoma v osmih dneh po sklenitvi pogodbe
o sofinanciranju. Nakazilo sredstev za šolsko leto 2011/2012 se bo izvršilo po predložitvi dokazil o napredovanju dijakov v višji
letnik v šolskem letu 2011/2012.
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
programa mednarodne mature ter skladu
predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogodbenih določil v zvezi z napredovanjem
dijakov v višji letnik v naslednjem šolskem
letu ter zaključkom izobraževanja.
S pogodbo se podrobneje uredijo tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
8. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo razpisa, prijavnico in izjavo
prijavitelji dobijo na spletni strani www.skladkadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem
času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek
med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro
ter v petek med 9. in 14. uro.
9. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo, in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
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z dokazili, predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 97. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo
prijav, ki je četrtek, 30. september 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme najkasneje zadnji dan roka. Če
prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti,
se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan
oddaje na pošto. Prijave, vložene po poteku
prijavnega roka, bodo zavržene.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani
k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih prijavitelj ne
bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi,
bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene.
O odstopu od vloge mora prijavitelj pisno
obvestiti sklad.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko
pa v času uradnih ur vsak delovni dan med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro, pri Špeli Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 849/10
Ob-5611/10
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 5/07 sklep, 23/07 sklep 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 5/08 sklep, 73/08 sklep, 8/09
sklep in 53/09 sklep), Kolektivne pogodbe
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94,
s sprem. in dopoln.), Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list
RS, št. 120/04), določil Pogodbe o financiranju javnih pooblastil Socialne zbornice
Slovenije v letu 2010, št. 239/10 z dne 15. 2.
2010 objavlja Socialna zbornica Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje individualnega
izobraževanja v študijskem letu
2010/2011
Letošnji razpis je namenjen nadaljevanju
študija na podiplomskih študijskih programih – magistrski program 2. stopnje (bolonjski) in specialistični ali magistrski program
(nebolonjski), zaradi potreb po poglobljenih
znanjih na področju socialnega varstva.
Besedilo javnega razpisa je pisano v moški slovnični obliki. Vsebina, pogoji in kriteriji
javnega razpisa se uporabljajo enakopravno, tako za moški kot ženski spol.
Besedilo javnega razpisa
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izobraževalnih programov, organiziranih in izvedenih v Republiki Sloveniji
v študijskem letu 2010/2011. Na predmetnem razpisu lahko kandidirajo posamezniki,
vključeni v izobraževalne programe, določene v 3. točki tega razpisa, ob sočasnem izpolnjevanju pogojev, navedenih v razpisu.
3. Sofinancirani izobraževalni programi
Za študijsko leto 2010/2011 razpisujemo
naslednje vrste in stopnje izobraževalnih
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
programov, katerih udeleženci lahko kandidirajo za sofinanciranje le teh:
3.1. Podiplomski študijski programi
Sofinancira se:
– šolnina podiplomskega magistrskega
študijskega programa 2. stopnje (bolonjski
program) in šolnina podiplomskega specialističnega ali magistrskega študijskega programa (nebolonjski program) družboslovnih
strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom Zakona
o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV),
– zagovor specialističnega ali magistrskega podiplomskega dela družboslovnih
strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za izobraževalne programe, ki:
– so že sofinancirani iz sredstev zbornice,
– se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
– se ne zaključijo s podiplomskim delom.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, katerih izobraževanje je že bilo sofinancirano iz
sredstev zbornice, pa niso v roku izpolnili
svojih pogodbenih obveznosti.
Sofinancira se samo tisti del šolnine/zagovora, ki so ga kandidati kot fizične osebe sami vplačali in o plačilu k vlogi priložili
ustrezna dokazila v skladu s pogoji tega
razpisa.
4. Splošni pogoji razpisa
Kandidirajo lahko posamezniki, ki so:
4.1. strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
4.2. individualni člani zbornice ali zaposleni pri kolektivnem članu zbornice,
4.3. vpisani v izobraževalni program
iz 3. točke razpisa v študijskem letu
2010/2011,
4.4. poravnali vse obveznosti do zbornice,
4.5. pravočasno in posamično poslali
vlogo,
4.6. zaposleni za nedoločen ali določen
čas na delovnem mestu, na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega
varstva.
5. Vsebina vloge – vloga kandidata mora
vsebovati: splošne podatke (točke 5.1.–
5.3.), vsebinske podatke (točke 5.4.–5.6.),
dokazila (točka 5.7.) in izjave kandidata
(točka 5.8.)
5.1. Podatki o kandidatu:

Ime in priimek
Naslov stalnega prebivališča
Poštna številka in pošta
Kontaktni naslov
(naslov, kamor želite prejemati pošto)
Datum rojstva
Državljanstvo
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Naziv banke
Izobrazba
Poklic
Datum opravljanja strokovnega izpita na
področju socialnega varstva

IBAN SI 56
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Število let delovne dobe v socialnem varstvu
Članstvo v zbornici
(ustrezno obkrožite)

a) individualno

Stacionarna in mobilna telefonska številka
Elektronska pošta
Naziv in naslov organizacije zaposlitve
Delovno mesto
5.2. Podatki o izobraževalni organizaciji:
Naziv
Naslov
Poštna številka in pošta
Ali izdaja javno veljavno listino
5.3. Podatki o izbranem izobraževalnem
programu:
Celoten naziv izobraževalnega programa
Vrsta podiplomskega izobraževanja
(magistrski program 2. stopnje »bolonjski«)
(specialistični ali magistrski program
»nebolonjski«)
Trajanje izobraževanja
Letnik/stopnja vpisa v študijskem letu 2010/11
Datum vpisa v študijskem letu 2010/11
Vpisna številka
Višina šolnine/zagovora
Višina šolnine/zagovora, za katero kandidat
pričakuje sofinanciranje zbornice
Višina pridobljenih sredstev iz drugih virov
(kandidat vpiše sredstva, ki jih je za
šolnino/zagovor pridobil oziroma jih bo iz drugih
virov – pomeni, da zneska v celoti ne bo plačal
sam)
5.4. Predstavitev izbranega izobraževalnega programa.
5.5. Mnenje delodajalca o pomenu izbranega izobraževanja za delo, ki ga kandidat
opravlja oziroma izjava kandidata, da se
izobražuje v lastnem interesu.
5.6. Predstavitev izobraževalne in poklicne poti kandidata (v skladu z navodili, ki so
priloga razpisa).
5.7. Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (pridobi
zbornica),
– potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni
program (pridobi zbornica),
– uradna predstavitev izobraževalnega
programa ter cenik šolnine oziroma zagovora v študijskem letu 2010/2011 (pridobi in
predloži kandidat),
– originalno potrdilo o plačilu šolnine za
izbran izobraževalni program/zagovor podiplomskega dela oziroma s strani banke
overjen izpisek, iz katerega je razvidno kandidatovo vplačilo šolnine/zagovora (predloži
kandidat).
5.8. Izjave:
– izjava kandidata o seznanjenosti in
sprejemu razpisnih pogojev (obvezna priloga k vlogi),
– izjava kandidata o privolitvi v obdelavo osebnih podatkov (obvezna priloga
k vlogi),

b) kolektivno
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– izjava kandidata, da ne želi, da zbornica zanj pridobiva njegove osebne podatke
(ni obvezna priloga k vlogi).
Razpisno dokumentacijo kandidati lahko dvignejo v tajništvu Socialne zbornice
Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan v času razpisa od 8. do
15. ure, ali jo pridobijo na spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si.
6. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če kandidat do predpisanega roka za oddajo vlog predloži vse
podatke, dokazila, ki jih mora sam posredovati in obvezne izjave, navedene v 5. točki
tega razpisa. Kandidat s podpisom izjav iz
5.8. točke razpisa potrjuje resničnost vseh
navedenih podatkov v vlogi. Podatki bodo
varovani v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB1) in Pravilnikom o varovanju osebnih
podatkov zbornice z dne 7. 6. 2007.
Če kandidat podpiše izjavo, da ne želi,
da zbornica zanj pridobiva njegove osebne
podatke, o katerih se vodi uradna evidenca,
mora vsa dokazila in podatke, zahtevane
v tem razpisu, dostaviti sam, v razpisnih
rokih, ne glede na razpisne navedbe, da
določena dokazila pridobi zbornica.
Dokazila morajo biti priložena v izvirniku
ali v overjeni kopiji. Listina se lahko overi
samo pri notarju (notarska overitev) ali pri
upravni enoti (upravna overitev). Potrdilo
»kopija enaka izvirniku« lahko za potrebe
tega razpisa ob predložitvi izvirnika izda le
zbornica.
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno
vlogo oziroma pomanjkljivo dokumentacijo,
bodo v roku 8 dni od zaključka odpiranja
vlog pozvani k dopolnitvi vlog v nadaljnjih
8 dneh.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene skladno
s pozivom in predmetnem razpisom ter
v prejšnjem stavku navedenem roku, bodo
zavržene.
7. Merila za izbor
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge (skladno z 10. točko tega razpisa) se ne obravnavajo.
Formalno popolne vloge bo razpisna komisija ocenila na podlagi naslednjih meril:
7.1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa,
7.2 usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva,
7.3. razvidnost razvoja poklicne kariere
posameznika na področju socialnega varstva ali pomen izobraževalnega programa
za strokovno kakovostnejše delovanje kandidata na področju socialnega varstva.
8. Višina sredstev sofinanciranja
Sofinanciranje se izvede za izbrani izobraževalni program iz 3. točke razpisa, ki se
izvaja v študijskem letu 2010/2011.
Orientacijska sredstva za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2010/2011 so predvidena v višini
7.000 EUR za okvirno 15 kandidatov.
V primeru, da sredstva sofinanciranja
s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ne bodo zagotovljena, bo vrednost spremenjena oziroma bo ta razpis
razveljavljen. Morebitna razveljavitev razpisa bo objavljena v Uradnem listu RS.
9. Pogodba o sofinanciranju individualnega izobraževanja
Izbrani kandidati bodo z zbornico podpisali pogodbo o sofinanciranju individualnega
izobraževanja v študijskem letu 2010/2011.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Podpisano pogodbo bodo kandidati morali
vrniti v dopisu zbornice določenem roku, ki
ne bo daljši od 15 dni. Če kandidat zbornici
ne bo pravočasno vrnil podpisane pogodbe,
bo zbornica štela, da je odstopil od sklenitve pogodbe in prijave na razpis. Morebitna
preostala sredstva bo komisija s posebnim
sklepom razdelila med izbrane kandidate.
V slednjem primeru bodo kandidatom naknadno izdani dopolnilni sklepi in posredovani aneksi k sklenjenim pogodbam.
Sredstva sofinanciranja bodo nakazana
neposredno na transakcijski račun kandidata, ki ga bo navedel v svoji vlogi.
Zbornica ne prevzema nobene odgovornosti in stroškov, povezanih s posredovanjem nepopolnih ali netočnih podatkov
s strani kandidata.
Kandidati se s pogodbo iz prvega odstavka te točke obvežejo, da bodo:
9.1. pridobljeno znanje ustrezno uporabljali pri strokovnem delu na področju socialnega varstva;
9.2. pri zaključni nalogi upoštevali področje socialnega varstva in uporabnost naloge
za socialnovarstveno dejavnost ter se po
potrebi posvetovali z zbornico;
9.3. pripravili pisno nalogo na temo, ki si
jo samostojno izberejo, povežejo z izbranim
izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva
(Pomembno je, da je iz naloge razvidno
novo pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim delom. Pisna naloga obsega najmanj
pet tipkanih strani in se na zbornico posreduje najkasneje do 30. junija 2011);
9.4. izobraževanje oziroma študijsko leto
2010/2011 uspešno zaključili in o tem obvestili zbornico najkasneje do 21. oktobra
2011*;
*Kandidat najkasneje do 21. oktobra
2011 posreduje zbornici originalno potrdilo izobraževalne organizacije o uspešno
zaključenem izobraževanju oziroma študijskem letu 2010/2011.
9.5. posredovali zbornici en izvod specialistične/magistrske naloge v 15-ih dneh
po zagovoru, če se sofinancira zagovor naloge;
9.6. dovolili zbornici, da v soglasju
z njimi, njihove avtorske prispevke/povzetke predstavi, preoblikuje in objavi na spletni
strani zbornice ter strokovnem biltenu zbornice »Socialni izziv«.
Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s pogodbo iz prejšnjega odstavka, se zavežejo,
da bodo zbornici v 15 dneh po poteku roka
vrnili sredstva za izobraževanje, prejeta na
podlagi tega razpisa oziroma pogodbe o sofinanciranju individualnega izobraževanja,
sicer bo znesek sodno izterjan.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti na naslov Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2010/2011. Vloge
morajo imeti na pisemski kuverti prilepljeno
izpolnjeno tabelo iz Obrazca II–OV/10 razpisne dokumentacije. Kandidati lahko pošljejo
vloge priporočeno po pošti najkasneje do
30. septembra 2010 do 24. ure ali jih oddajo
osebno v tajništvu zbornice od 8. do 15. ure,
vsak delovni dan do 30. septembra 2010.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bodo izločene ter vrnjene vlagateljem. Pravilno opremljene vloge so vlo-

ge v skladu s prvim odstavkom 10. točke
tega razpisa. Za pravočasno vlogo se šteje
vloga, ki bo zbornici osebno predložena do
datuma in ure, določene v tem razpisu, ali
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice 6. oktobra 2010.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge bo odpirala tričlanska razpisna komisija, imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice
Slovenije.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
kandidati obveščeni pisno najkasneje do
19. novembra 2010.
13. Razpisni obrazci in kontaktna oseba
Razpisni obrazci so objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.soczborsl.si.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posreduje mag. Urška
Borišek Grošelj, na tel. 01/581-93-14, ali
e-naslovu: ursa.borisek@soczbor-sl.si.
Priloga k razpisu: Navodila za pripravo individualne poklicne predstavitve (točka 5.6)
1. Izobraževalna in poklicna pot (1–2
strani):
– opis sedanjega delovnega mesta (s
katero populacijo delate, katere metode dela
uporabljate, kaj je najpomembnejše pri vašem delu),
– predstavitev delovnih izkušenj – CV
(vsebinsko in kronološko, od sedanje zaposlitve do vseh preteklih zaposlitev, lahko
predstavite tudi pogodbena dela in prostovoljno delo),
– predstavitev dosedanjega formalnega
in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil
– s poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom),
– razlogi za izbor izobraževalnega programa, za katerega kandidirate za individualno sofinanciranje,
– predstavitev nadaljnjega razvoja svoje
poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih
letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli).
2. Reference (1–2 strani):
– objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave),
– sodelovanje in/ali vodenje delovnih
skupin, komisij in drugih strokovnih organov,
– predavanja v izobraževalnih programih,
– prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov,
– razvoj programa za določeno skupino
uporabnikov.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 300-4/2010
Ob-5578/10
Na podlagi 7. in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB, 53/10) in v zvezi s sklepom
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj
Gradec št. (št. 4.1 – 609) Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
Mestne občine Slovenj Gradec za
sodelovanje gospodarskih družb in
institucij, ki niso organizirane po ZGD-1
v projektu »Razvojni center Noordung«
I.
1.1 Javni razpis »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, je dne 30. 7. 2010 objavilo javni razpis za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESSR »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« (v nadaljevanju: razpis ministrstva), in katerega namen je spodbuditi
vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov
slovenskega gospodarstva za dolgoročen
razvoj na vsebinskih področjih – torej podpora projektom, ki vključujejo tako razvojno
delo kot potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za
rast in razvoj gospodarstva in bodo omogočili tehnološki preboj na področjih, kjer
v Sloveniji že obstaja kritična masa znanj.
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 185.274.533,00 EUR,
in sicer:
– namenska sredstva EU – ESRR v višini 157.483.353,09 EUR,
– slovenska udeležba v višini
27.791.179,91 EUR.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje
2007–2013 razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost,
prednostne usmeritve 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
1.2 Namen razpisa za sestavo konzorcija
Mestna občina Slovenj Gradec želi na
podlagi javnega razpisa sestaviti konzorcij
partnerjev, ki bo podal prijavo na razpis
ministrstva in s tem vzpostaviti delovanje
razvojnega centra gospodarstva za dolgoročen razvoj na posameznih področjih. Na
ta način bi se z razvojnim delom, opremo in
ostalo potrebno infrastrukturo vzpodbudilo
podjetja, da bi se razvijala.
Predmet razpisa ministrstva je sofinanciranje stroškov projektov vzpostavitve in
delovanja razvojnih centrov, ki predstavljajo
infrastrukturo v najširšem pomenu besede
za razvoj novih produktov. Novi produkti se
lahko komercializirajo v novonastalih podjetjih, v podjetjih, ki so člani konzorcija ali
drugih podjetjih, ki sodelujejo v razvojnem
centru ter na trgu.
1.3 Pogoji javnega razpisa Ministrstva
za gospodarstvo
Sredstva na razpisu ministrstva se bodo
dodeljevala glede na število doseženih točk
(regije, ki najbolj zaostajajo v razvoju; industrijski sektorji in regionalna središča na
regionalni ravni).
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov po skupinah aktivnosti (SA) je sledeča:
– SA1: Razvojno raziskovalni projekti
vključno z vodenjem projektov (do 40% za
velika podjetja, do 50% za srednje velika in
do 60% za mala podjetja),
– SA2: Investicije v razvojno dejavnost
(do 30% za velika podjetja, do 40% za srednje velika in do 50% za mala podjetja),
– SA3: Proizvodna dejavnost (do
20%).
Višina sofinanciranja stroškov za
sklop aktivnosti SA1 lahko znaša do
5.000.000 EUR, pri čemer lahko višina
skupnih stroškov aktivnosti SA1 v okviru
operacije znaša do 25.000.000 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja operacije SA2 znaša 20.000.000 EUR, pri čemer lahko višina skupnih stroškov operacije znaša do 45.000.000 EUR.
1.4 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po skupinah aktivnosti so:
Upravičeni stroški za SA1:
– stroški osebja (raziskovalci, tehniki in
drugo podporno osebje v obsegu, kot so
zaposleni na raziskovalnem projektu);
– stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu;
– stroški stavb in zemljišča v obsegu in
za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni projekt;
– stroški pogodbenih raziskav, tehnično
znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je
bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje
od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila
transakcija opravljena med nepovezanimi
strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih
ustreznih storitev, uporabljenih izključno za
raziskovalne dejavnosti;
– dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta;
– drugi operativni stroški, vključno
s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica
raziskovalne dejavnosti.
Sofinancirajo se lahko vse vrste raziskav in razvoja vključno s fazo eksperimentalnega razvoja. Eksperimentalni razvoj
pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega
ustreznega znanja in spretnosti za namene
izdelovanja načrtov in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane
proizvode, procese ali storitve.
Ti lahko vključujejo npr. tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih
proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti
lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe,
načrte ali drugo dokumentacijo, če niso namenjeni tržni uporabi. Razvoj prototipov za
tržno uporabo in pilotnih projektov je prav
tako vključen, pri čemer je prototip nujno
končni tržni proizvod in je njegova izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za
namene predstavitve in vrednotenja. V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov se morajo vsi prihodki, ustvarjeni s takšno uporabo, odšteti
od upravičenih stroškov. Eksperimentalna
proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ali storitev sta prav tako upravičena, če
teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za
uporabo v industriji ali tržno uporabo.
Upravičeni stroški za SA2 in SA3:
– gradnja in/ali obnova ter nakup objektov,
– nakup strojev/opreme, ki se smatrajo
kot upravičen strošek,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.
Kot upravičeni se bodo šteli stroški nastali od datuma izdaje sklepa o dodelitvi
sredstev s strani ministrstva do 31. 12.
2014.
1.5 Pogoji za kandidiranje na razpis ministrstva
– na razpis se prijavi konzorcij partnerjev,
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– prejemnik sredstev je podjetje, ki ga
najkasneje v roku 6 mesecev po izdaji sklepa ministrstva ustanovijo člani konzorcija,
– upravičenec zagotovi vsaj 25% lastnih
virov sredstev,
– zagotovitev bančne garancije v višini 50% odobrenega zneska sofinanciranja
z rokom veljavnosti 31. 12. 2015,
– spremljanje rezultatov operacije še
5 let po zaključku operacije …
1.6 Pogoji za oblikovanje konzorcija
– Na razpis se prijavi konzorcij partnerjev, ki ima sklenjen pisni dogovor o sodelovanju, iz katerega je razvidno, da so
kot partnerji dosegli dogovor o skupnem
projektu.
– Vlogo na razpis odda v imenu konzorcija prijavitelj, katerega so člani konzorcija
izbrali za prijavo na javni razpis.
– Konzorcij sestavljata vsaj dve nepovezani gospodarski družbi po 527. členu
ZGD-1.
– V konzorciju mora sodelovati vsaj eno
malo ali srednje veliko podjetje.
– Člani konzorcija morajo biti družbeniki podjetja (potencialni upravičenec), katerega dejavnost je skladna z namenom in
predmetom razpisa. Podjetje lahko člani
konzorcija ustanovijo po odobritvi vloge na
javni razpis, lahko pa so skupno podjetje že
ustanovili v preteklosti.
– Podpisana konzorcijska pogodba ni
v nasprotju z Zakonom o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 36/08 – ZPOmK-1).
– Konzorcij mora izkazati sposobnost za
izvedbo projekta na podlagi preteklih izkušenj na področju razvojnih in investicijskih
vlaganj ter dosedanjega sodelovanja.
1.7 Merila za ocenjevanje:
– kakovost partnerstva (sestava konzorcija, strategija razvoja dejavnosti oziroma
regije, dosedanje sodelovanje),
– vpliv projekta na delovna mesta in
nastajanje novih podjetij (nova delovna mesta, podjetja …),
– vpliv projekta na konkurenčnost (gospodarnost, vpliv na industrijski sektor/regijo),
– vpliv projekta na elemente trajnostnega razvoja (narava investicije, horizontalne
vsebine),
– organiziranje in vodenje projekta,
– inovativnost in razvojna dejavnost.
Rok za oddajo vlog na Ministrstvo za
gospodarstvo: 15. 11. 2010 (odpiranje:
18. 11. 2010)
II.
1. Razpis Mestne občine Slovenj Gradec za sestavo konzorcija partnerjev
Razpis Mestne občine Slovenj Gradec
je namenjen sestavi konzorcija, ki bo podal
prijavo na razpis ministrstva in bo po pridobitvi sredstev ustanovil gospodarsko družbo, ki bo nosilec celotne operacije in v kateri bodo družbeniki partnerji konzorcija.
1.1 Pogoji javnega razpisa za sestavo
konzorcija
Predmet razpisa je iskanje partnerjev
iz vrst malih in srednje velikih podjetij za
sestavo konzorcija, ki bo kandidiral na javnem razpisu ministrstva. Konzorcij partnerjev bo ustanovil gospodarsko družbo, ki bo
nosilec dejavnosti v skladu z namenom in
predmetom razpisa.
Sestava konzorcija:
Konzorcij bo sestavljen iz najmanj 8 partnerjev, od katerih bo najmanj 6 partnerjev
predstavnikov malih in srednje velikih pod-
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jetij, najmanj 2 partnerja sta predvidena iz
vrst negospodarstva, in sicer Mestna občina Slovenj Gradec ter Visoka šola za tehnologijo polimerov.
Pogoji za sodelovanje:
– podjetje mora delovati v enem od naslednjih industrijskih sektorjih:
– avtomobilska industrija,
– lesno predelovalna industrija,
– podjetje mora imeti sedež na območju
koroške regije,
– podjetje mora ustrezati merilom za
mala oziroma srednje velika podjetja,
– podjetje ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– podjetje mora imeti poravnane vse
obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetje ne sme biti v težavah, ne
prejema in tudi ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah1.
Merila za izbiro2:
– izkušnje podjetja z raziskovalno-razvojnimi projekti v obdobju 2006–2009
(vrednosti projektov),
– investicijska dejavnost podjetja v obdobju 2006–2009,
– dosedanje sodelovanje podjetja s partnerji iz negospodarstva ter drugimi podjetji
iz enakih ali sorodnih industrijskih sektorjev
oziroma iz industrijskih sektorjev, ki so vplivala na dodano vrednost proizvodov v obdobju 2006–2009,
– izkazano povečevanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti
v skupnih prihodkih podjetja v obdobju
2006–2009,
– pozitiven trend zaposlovanja na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti
v obdobju 2006–2009.
Rok za oddajo vlog na sedež Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec je 20. 9. 2010.
Vse dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/88-121-29 – David Valič.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 3528-3/2010
Ob-5644/10
Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09) in
Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča
izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih
let, doseže polovico osnovnega kapitala in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih
dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča
izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci in je tekoča izguba
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od registracije, ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo
pogoje iz Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-UPB2).
2
Uteži za posamezno merilo se bo določilo
pred objavo javnega razpisa.
1

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS,
št. 38/01 in spremembe), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin – poslovnih
prostorov v najem v Mestni občini
Koper z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni
prostori:
– Carpacciov trg 4, Koper, prostor, v izmeri 37,00 m2 poslovne površine, nahaja se
v pritličju stavbe na parceli št. 832, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 284,38 €, za mesec julij 2010;
– Čevljarska ulica 21, Koper, prostor,
v izmeri 133,40 m2 poslovne površine, nahaja se v nadstropju stavbe na parceli št. 652,
k.o. Koper, oddajamo za pisarno ali mirno
obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 789,03 €, za mesec
julij 2010;
– Destradijev trg 9, Koper, prostor, v izmeri 30,69 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju objekta na parceli št. 286/2,
k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 206,67 €, za mesec julij
2010;
– Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor,
v izmeri 39,70 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 1181,
k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 304,42 €, za mesec julij
2010;
– Garibaldijeva ulica 5, Koper, prostor,
v izmeri 21,56 m2 poslovne površine, nahaja
se v nadstropju objekta na parceli št. 704/2,
k.o. Koper, oddajamo za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša
145,19 €, za mesec julij 2010,
– Garibaldijeva ulica 6, Koper, prostor,
v izmeri 26,79 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta na parceli št. 755/1,
k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 205,43 €, za mesec julij
2010;
– Gortanov trg 13, Koper, prostor, v izmeri 34,20 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju objekta na parceli št. 1030/2,
oddajamo za gostinsko dejavnost, izklicna
mesečna najemnina znaša 278,18 €, za mesec julij 2010;
– Kidričeva ulica 18, Koper, prostor, v izmeri 30,07 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 77, k.o.
Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno
obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 231,12 €, za mesec
julij 2010;
– Kidričeva ulica 37, Koper, prostor, v izmeri 49,22 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 824, k.o.
Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno
storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 377,42 €, za mesec junij
2010;
– Santorijeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 42,40 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju objekta na parceli št. 799, k.o.
Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša
325,12 €, za mesec julij 2010.
– Soška ulica 1, Koper, prostor, v izmeri
21,60 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1218/3, k.o. Koper,
oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno

dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 144,62 €, za mesec julij 2010;
– Spodnje Škofije 182, prostor, v izmeri
41,14 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina
znaša 245,42 €, za mesec julij 2010;
– Spodnje Škofije 182, prostor, v izmeri 58,95 m2 poslovne površine, nahaja se
v kletni etaži stavbe na parceli št. 1669/6,
k.o. Škofije, oddajamo za dejavnost ribarnice, izklicna mesečna najemnina znaša
329,71 €, za mesec julij 2010;
– Triglavska ulica 3, Koper, prostor, v izmeri 45,64 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 716, k.o.
Koper, oddajamo za obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša
327,76 €, za mesec julij 2010;
– Trubarjeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 70 m2 poslovne površine, nahaja se
v podpritličju stavbe na parceli št. 144/1, k.o.
Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša
549,90 €, za mesec julij 2010;
– Ulica pri velikih vratih 6, Koper, prostor,
v izmeri 42,61 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 1053, k.o.
Koper, oddajamo za pisarniško ali drugo
mirno obrtno storitveno dejavnost, izklicna
mesečna najemnina znaša 337,60 €, za mesec julij 2010;
– Valvasorjeva ulica 43, Koper, prostor,
v izmeri 33,35 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1239,
k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 216,24 €, za mesec julij
2010;
– Verdijeva ulica 7, Koper, prostor, v izmeri 81,40 m2 poslovne površine, nahaja se
v pritličju stavbe na parceli št. 94/3, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno ali trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 586,44 €, za mesec julij 2010;
– Volaričeva ulica 1, prostor, v izmeri 96,83 m2 poslovne površine, nahaja se
v pritličju stavbe na parceli 837, k.o. Koper,
oddajamo za gostinsko dejavnost, izklicna
mesečna najemnina znaša 757,29 €, za mesec julij 2010;
– Župančičeva 24, prostor, v izmeri
65,59 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1032, k.o. Koper,
oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 394,13 €,
za mesec julij 2010.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe
(vključno s potrdilom o plačani varščini za
resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru, »navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran«
z oznako 3528-3/2010« na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
najpozneje do 29. 9. 2010.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti
ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
v sredo tudi od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka
za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30. 9. 2010, ob
9. uri, na naslovu: Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.
Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne
občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo
Urad za nepremičnine – poslovni prostori,
tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.
Mestna občina Koper
Št. NRC10-0776
Ob-5588/10
Na podlagi Sistemskega predpisa družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (SP 22
Nabava in prodaja z dne 8. 4. 2010) družba
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo mostnih
žerjavov 1500 kN/100 kN (2 kom) na
HE Formin
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvedbe: HE Formin.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
obnova mostnih žerjavov 1500 kN/100 kN
(2 kom) na HE Formin.
3. Roki za izvedbo del: predviden začetek del: 25. 10. 2010, predviden zaključek
del: 2. 2. 2011.
Podrobnejši roki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, telefaks
02/300-56-85, tel. 02/300-54-62, kontaktna
oseba: Matej Helbl, elektronski naslov: matej.helbl@dem.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 9. 2010.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 100,00 EUR (DDV
je vključen) z nakazilom na naročnikov
(Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) TRR
št. 04515-0000337195 pri Nova KBM d.d.,
s pripisom »Obnova mostnih žerjavov
1500kN/100kN (2 kom) na HE Formin«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na DEM d.o.o., Obrežna
ulica 170, 2000 Maribor, tel. 02/300-54-62,
faks 02/300-56-85 do 24. 9. 2010 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
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predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 10. 2010 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 2010 ob 12.15, na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti:
Usposobljenost za izvedbo del po tem
razpisu bo priznana vsem ponudnikom, ki:
1. niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, goljufijo, pranjem denarja
in poklicnim ravnanjem, niti niso bili pravnomočno obsojeni za katero izmed naštetih
kaznivih dejanj in da za tovrstna dejanja
niso bili obsojeni tudi zakoniti zastopniki ponudnika,
2. proti njim kot gospodarskemu sub
jektu ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da
poslovanje ne upravlja sodišče, da niso opustili poslovne dejavnosti ali niso v katerem
koli podobnem položaju in da ni bil proti njim
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri imajo sedež,
3. izpolnjujejo obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu s predpisi države,
kjer imajo sedež,
4. imajo stabilno in urejeno finančno
poslovanje,
5. so v zadnjih petih letih obnovili ali
izdelali en kom portalni ali mostni žerjav
nosilnosti enake ali večje od 1.500 kN ali
tri kom portalni ali mostni žerjav nosilnosti
enake ali večje od 500 kN,
6. imajo vpeljan najmanj interni sistem
zagotavljanja kvalitete QA/QC,
7. so opremljeni z ustreznimi stroji,
opremo in tovarniškimi prostori za izvedbo
vseh del po tem razpisu,
8. zagotavljajo odzivni čas za popravilo elektro pogonskih mehanizmov v roku
24 ur od podanega obvestila o kvaru, kar
potrdijo z izjavo.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 478-30/2009
Ob-5565/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 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, 55/09 in 100/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
– nepremičnine parc. št. 127/44, v izmeri 9.947 m2, parc. št. 127/214, v izmeri 1.609 m2, parc. št. 127/234, v izmeri 1.258 m2, parc. št. 127/235, v izmeri
95 m2, parc. št. 127/236, v izmeri 166 m2,
parc. št. 127/239, v izmeri 497 m2, parc.
št. 127/240, v izmeri 84 m2, parc. št. 127/241,
v izmeri 1.084 m2 in parc. št. 127/242, v izmeri 145 m2, vse k.o. Moste;
– idealni solastni delež do 1724/3302
na nepremičnini parc. št. 127/237, k.o. Moste, zk. vl. št. 1918, v izmeri 3302 m2, ki je
v lasti RS;
– idealni solastni delež do 363/731 na
nepremičnini parc. št. 127/238, k.o. Moste,
zk. vl. št. 1919, v izmeri 731 m2, ki je v solastnini RS.
Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne Občine Ljubljana št. 3506-1/09
BB (351396) z dne 26. 3. 2009, so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča.
Predkupna pravica MOL ne obstoji.
Na idealnih solastnih deležih parc.
št. 127/237 in 127/238, obe k.o. Moste, obstaja predkupna pravica solastnika Trškan
Alojza v skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02),
kar pomeni, da ima po postopku v skladu
s SPZ predkupni upravičenec možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
V naravi so nepremičnine locirane ob
Letališki cesti v Ljubljani, v Mostah, med
poslovnim objektom Spar in objektom DZS.
Nepremičnine-zemljišča so med seboj sosednja in združena, ter predstavljajo tri dele, ki
ležijo znotraj območja, ki je po prostorskem
načrtu namenjeno tehnološkim parkom,
proizvodnim dejavnostim z industrijskimi
stavbami in s skladišči, ter s spremljajočimi
stavbami za storitvene dejavnosti. Zemljišča
so v naravi ločena v tri dele, z vmesnima
nepremičninama parc. št. 127/237 in parc.
št. 127/238, k.o. Moste.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem pod pogojem, da Trškan Alojzij, Studenec 11, 1000
Ljubljana, v roku 15 dni od prejema ponudbe
ne bo uveljavljal predkupne pravice.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 7.190.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača
poleg kupnine.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi
v 4. nadstropju, in sicer 5. 10. 2010, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine je 10% izklicne cene in se
plača na račun št. SI56 0110-06300109972,
sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Letališka, najkasneje do 1. 10. 2010.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 01/369-55-04, faks 01/369-55-96, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si ali Simono
Završnik-Vrčon, tel. 01/369-52-64, e-pošta:
simona.zavrsnik-vrcon@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s pooblastilom predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 1. 10.
2010 v zaprti kuverti z napisom: »Ne odpiraj,
javna dražba – Letališka, št. 478-30/2009«
na naslov, Ministrstvo za pravosodje, sektor
za nepremičnine in investicije v pravosodju,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, priporočeno
po pošti ali osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
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 prilo-

žiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje
alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu pooblaščene
osebe, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, davek, 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.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-0050-2010-31
Ob-5612/10
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US, 100/09,
49/10), Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za
leto 2010 z dopolnitvami in sklepa občinskega sveta, sprejetega na 30. redni seji
dne 15. 7. 2010,
javno dražbo
poslovnega prostora
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
– prazen poslovni prostor z identifikacijsko oznako 2143-465-27 (27.E) v izmeri 46,56 m2, 2. etaža, vpisan v podvložek
št. 1142/24, k.o. Tržič, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z oznako 465.ES, ki stoji na
parc. št. 308, stavbišče, v izmeri 773,00 m2,
vpisani v vl. št. 453, k.o. Tržič, na naslovu
Koroška cesta 7, Tržič.
Izklicna cena: 29.481,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je
1.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od
dneva izdaje računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
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Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v četrtek, 30. 9. 2010, s pričetkom
ob 10. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Varščina za dražbo poslovnega
prostora''. Plačilo varščine pred začetkom
javne dražbe je pogoj za sodelovanje na
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj
sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe
ali jo kakor koli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri Mateju Nagliču,
tel. 04/59-71-531.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne
osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko
sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje
do začetka javne dražbe priporočeno po
pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno
navesti ''Javna dražba poslovnega prostora
– Ne odpiraj'', oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,

– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno–kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila
prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko
Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo
varščino.
– Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
– Izročitev nepremičnine v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbel prodajalec.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 478-393/2010
Ob-5645/10
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
20. oziroma 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), sklepa št. 478-393/2010
z dne 2. 9. 2010 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. nepremičnina s parc. št. 660/8, k.o.
Hribi, v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno
145.320,00 €, brez 20% DDV;
2. nepremičnina s parc. št. 660/13, k.o.
Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno
164.800,00 €, brez 20% DDV;
3. nepremičnina s parc. št. 399/3, k.o.
Gažon, v izmeri 1178 m2, za izklicno ceno
108.906,00 €, brez 20% DDV;
4. nepremičnina s parc. št. 399/7, k.o.
Gažon, v izmeri 1052 m2, za izklicno ceno
96.553,00 €, brez 20% DDV;
5. nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o.
Boršt, v izmeri 622 m2, do deleža 3/4, za izklicno ceno 29.258,00 €, brez 20% DDV;
6. nepremičnina s parc. št. 1056, k.o.
Šmarje, stavbišče, v izmeri 39 m2 in dvorišče, v izmeri 122 m2, za izklicno ceno
9.470,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
7. nepremičnina s parc. št. 1076/2, k.o.
Oltra, v skupni izmeri 3173 m2, za izklicno
ceno 418.285,00 €, brez 20% DDV;
8. poslovni prostor v Kopru, Carpacciov trg 6/7, s parcelno št. 835, k.o. Koper, v izmeri 448,33 m2, za izklicno ceno
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485.890,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin;
9. poslovni prostor v Kopru, Dapontejeva
reber 3, s parcelno št. 1188, k.o. Koper, v izmeri 23,50 m2, za izklicno ceno 39.802,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
10. poslovni prostor v Kopru, Gramscijev
trg št. 1 (Gasilska 17), s parcelno št. 444,
k.o. Koper, v izmeri 231,72 m2, za izklicno
ceno 254.220,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
11. poslovni prostor v Kopru, Kettejeva
14, s parcelno št. 809/3, k.o. Koper, v izmeri
134,36 m2, za izklicno ceno 76.925,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
12. poslovni objekt Libertas, v Kopru ob
severni obvoznici, s parcelno št. 122/1, k.o.
Koper, v izmeri 1385,40 m2, za izklicno ceno
901.802,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin;
13. poslovni objekt, Sočerga 5, s parcelno št. 4960/3, k.o. Sočerga, v izmeri
361,10 m2, za izklicno ceno 137.819,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
14. pomožni prostor v Kopru, Trubarjeva
2, s parcelno št. 150/1, k.o. Koper, v izmeri
29,36 m2, za izklicno ceno 29.591,00 €, brez
2% davka na promet nepremičnin;
15. nepremičnina v Kopru, Mladinska
ulica 4 – hiša »Longo«, s parcelno št. 100/1,
k.o. Koper, v izmeri 183 m2, za izklicno ceno
153.559,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno.
Nepremičnini s parc. št. 660/8 in 660/13,
k.o. Hribi, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Hrvatini.
Nepremičnini s parc. št. 399/3 in 399/7,
k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Gažon.
Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o.
Boršt, se nahaja na območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper
prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/4.
Nepremičnina s parc. št. 1056, k.o.
Šmarje, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Šmarje. V naravi gre za porušen
objekt.
Nepremičnina s parc. št. 1076/2 se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,
v območju centralnih dejavnosti, v naselju
Ankaran.
Nepremičnina – poslovni objekt s parcelno številko 835, k.o. Koper, se nahaja na
zahodnem delu mestnega jedra, na območju Carpacciovega trga. Konstrukcija objekta je solidna. Notranjost objekta potrebna
prenove.
Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 1188, k.o. Koper, se nahaja
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na južnem delu starega mestnega jedra, severno od Prešernovega trga. Konstrukcija je
zasnovana na starem objektu, katerega se
je prenovilo, tako da je le-ta posodobljena
ter ustrezno sanirana.
Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 444, k.o. Koper, se nahaja na
vzhodnem delu starega mestnega jedra, na
območju Gramscijevega trga ter Gasilske
ulice. Poslovni prostor se nahaja v pritličju
objekta, ki je v osnovi dvoetažen v južnem
in trietažen v severnem delu. Objekt je bil
prenovljen v letu 1983.
Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 809/3, k.o. Koper, se nahaja
v pritličju pretežno stanovanjskega objekta
v jugozahodnem delu mestnega jedra, na
lokaciji Kettejeve in Pobočne ulice. V naravi gre za dva prostora, ki sta med seboj
povezana. Konstrukcija prostora je v osnovi
kamnita z leseno tramovno medetažo, brez
posebnih obdelav.
Nepremičnina – poslovni objekt s parcelno številko 122/1, k.o. Koper, se nahaja na skrajnem severnem obrobju starega mestnega jedra. Objekt se nahaja
cca 70 m zračne linije od morske obale.
V naravi gre za objekt – namembnosti skladišča, ki je potrebno šele smiselne vizije,
glede na lokacijo.
Nepremičnina – poslovni objekt na parceli številka 4960/3, k.o. Sočerga se nahaja
v naselju Sočerga. Je oddaljen od urbanih
centrov, je v bližini meje s Hrvaško. Objekt
je bil zgrajen v letu 1991.
Nepremičnina – pomožni poslovni objekt
na parceli št. 150/1, k.o. Koper se nahaja v osrednjem centralnem delu starega
mestnega jedra, v objektu, ki predstavlja
izključno stanovanjsko zgradbo. Pomožni
prostor se nahaja v pritličju. Namembnost
prostora je bila v preteklosti nekakšna delavnica, danes pa je stanje podobno kletnemu prostoru.
Nepremičnina s parc. št. 100/1, k.o. Koper se nahaja na območju starega mestnega jedra, in sicer znotraj SZ območja. Dostop je slabši, cesta ožja, celotna posest
pa je tako po konfiguraciji rahlo majhna saj
je celotna površina parcele 183 m2, a vsled
štirietažnega objekta relativno velika po možni izrabi. Objekt je dotrajan in potreben
čimprejšnje sanacije. Ker je objekt v kulturno-varstvenem smislu spomenik, so na to
vezane smernice in navodila ter morebitne
raziskave.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti
Mestne občine Koper, katero slednja ne po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trebuje za opravljanje svojih nalog, skladno
s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Mestna
občina Koper pravico zadržati vplačano
varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje
v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 30. 9. 2010 v prostorih
sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob
10.30. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine
izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more
sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.

9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 20%
od izklicne cene nepremičnin na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-393-2010.
Varščino je potrebno vplačati do dne 29. 9.
2010. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil
pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju
komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
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Razpisi delovnih mest
Ob-5595/10
V skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in Statutom Osnovne šole dr. Franceta Prešerna
Ribnica Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedijo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Kandidati morajo ponudbi priložiti program vodenja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Predvideni začetek dela bo 31. 12. 2010.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
opravljenem ravnateljskem izpitu; program
vodenja zavoda; potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da
pri katerem koli drugem sodišču – zunaj
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost, dosedanjih delovnih
izkušnjah in kratkim življenjepisom) pošljite
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2,1310 Ribnica, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta
Prešerna
Ob-5598/10
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3 in 65/08) Občina Grosuplje objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec I v Uradu za komunalno infrastrukturo Občinske uprave Občine Grosuplje.
Naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu vodje urada za komunalno
infrastrukturo se lahko opravljajo v nazivih
višji svetovalec I in podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja
delovnega prava, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, strojne ali druge tehnične smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
– opravljen strokovni izpit iz splošnega
upravnega postopka,

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbran kandidat, ki nima opravljenega
usposabljanja za imenovanje v naziv mora
usposabljanje opraviti v roku enega leta od
sklenitve pogodbe o zaposlitvi, strokovni
izpit iz splošnega upravnega postopka pa
najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve
pogodbe o zaposlitvi.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Za delovno mesto višji svetovalec I se
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Delovno področje:
– organiziranje, koordiniranje in vodenje
urada za komunalno infrastrukturo,
– nadziranje in zagotavljanje zakonitosti
dela v uradu,
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– vodenje razvojnih projektov,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
– sodelovanje z občinskimi organi in institucijami in republiškimi institucijami,
– sodelovanje s krajevnimi skupnostmi,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po naročilu nadrejenih.
K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje in smeri izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo o opravljenem usposabljanju za
imenovanje v naziv (če ima usposabljanje
opravljeno),
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka (če ga ima opravljenega), iz katere mora biti razvidna ustanova,
na kateri je kandidat opravljal izpit in leto
opravljanja izpita,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,

– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Grosuplje pridobitev podatkov iz pete, šeste in sedme alinee
iz uradne evidence (v primeru, da kandidat
z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).
Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju
razpisnih pogojev. V primeru, da kandidat
z vpogledom v uradne evidence ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodje urada za komunalno infrastrukturo opravljal v nazivu višji svetovalec
I z možnostjo napredovanja v višji naziv
podsekretar. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Delovno
razmerje se bo sklenilo pod pogojem, da
javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo v trajanju šest mesecev. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Grosuplje, Taborska
cesta 2, Grosuplje.
Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov »Občina Grosuplje, Taborska
cesta 2, 1290 Grosuplje v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Mušič, tel. 01/788-87-86, informacije o delovnem področju pa Jože Miklavčič, tel. 01/788-87-52.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Občina Grosuplje
Št. 18/10-6
Ob-5608/10
Republika Slovenija, Ustavno sodišče,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto,
ki se izvaja v položaju
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pomočnik generalnega sekretarja za
sodno upravo.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. 1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoj za izvajanje nalog na delovnem
mestu pomočnik generalnega sekretarja za
sodno upravo je tudi dovoljenje za dostop
do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, ki ga
mora kandidat izpolniti najkasneje v enem
letu po imenovanju v položaj.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
II. Naloge Pomočnika generalnega sekretarja za sodno upravo:
– naloge sodne uprave in po pooblastilu
generalnega sekretarja druge naloge iz pristojnosti generalnega sekretarja,
– priprava osnutkov pogodb,
– priprava zahtevnih postopkov javnih
naročil in skrb za pravilno izvedbo drugih
postopkov javnih naročil,
– priprava osnutkov odločb in sklepov,
s katerimi se odloča o pravicah in obveznostih sodnega osebja,
– naloge sekretarja Komisije za pritožbe
Ustavnega sodišča (v nadaljevanju: Komisije za pritožbe) in Personalne komisije,
– sestava katalogov zbirk osebnih podatkov in katalogov informacij javnega značaja,
– priprava osnutkov mnenj v pravnih zadevah po odredbi generalnega sekretarja,
– ob odsotnosti generalnega sekretarja
nadomeščanje generalnega sekretarja v zadevah sodne uprave,
– pomoč generalnemu sekretarju pri
usklajevanju dela služb Sekretariata Ustavnega sodišča pri opravljanju zadev sodne
uprave,
– izvajanje drugih strokovnih in vodstvenih nalog na primerljivi stopnji zahtevnosti
po odredbi generalnega sekretarja.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge pomočnika generalnega sekretarja za sodno upravo se izvajajo v položaju
(54. plačni razred – 3.805,64 EUR).
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja
svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
Kandidati, ki bodo izkazovali izpolnjevanje natečajnih pogojev po tretjem odstavku
točke I. objave javnega natečaja, morajo
vlogi priložiti tudi dokazilo o pridobljenem
magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da
je kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da
je v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister
znanosti).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 10 dni od objave javnega natečaja. Javni natečaj je objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi
petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– uradno prečiščeno besedilo in 65/08)
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6.
2008, ki je objavljen v objavi tega besedila
javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo
v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno
sodišče v natečajnem postopku kandidatov
ne pozove k dopolnitvi vlog in ne pridobiva
podatkov iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na
podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve
prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljub
ljana, z navedbo »Ne odpiraj javni natečaj –
pomočnik generalnega sekretarja«.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
Pri izbiri bodo upoštevani dodatni kriteriji, in sicer: poznavanje področja sistema
javnih uslužbencev, poznavanje področja
javnih naročil ter poznavanje delovanja sodne uprave.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do
14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 52/2010
Ob-5610/10
Svet Javnega Zavoda Dravit Dravograd,
Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega Zavoda »Dravit« (Uradni
list RS, št. 117/08 in 38/09) razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto direktorja izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj, od tega tri
leta na vodstvenih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– sposobnost organiziranja in vodenja
timskega dela,
– nižja raven znanja enega tujega jezika.
Kandidat mora prijavi predložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev ter
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja pet let in je po
preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave, skupaj z zahtevanimi prilogami, je treba poslati v roku 10 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet
Javnega Zavoda Dravit Dravograd, Bukovje
13, 2370 Dravograd, s pripisom »Ne odpiraj
– prijava na razpis – direktor«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izbiri najkasneje v roku 30 dni od objave
razpisa.
Informacije na tel. 02/87-23-583 (Anja
Vajde).
Svet zavoda Dravit Dravograd
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Druge objave
Št. 430-75/2010
Ob-5556/10
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Ministrstvo), na podlagi 55.a člena Zakona
o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02, 73/04 in
21/10) in 15. člena Zakona o državni upravi
(v nadaljevanju: ZDU-1-UPB4, Uradni list
RS, št. 113/05, 48/09 in 8/10) objavlja
javni natečaj
za izdajo javnega pooblastila za
Analiziranje in testiranje odvzetih
vzorcev, razvoj analitičnih in testnih
metod ter druge naloge, povezane
s kontrolo določanja GSO
I. Predmet javnega natečaja
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu s 55.a členom Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list
RS, št. 67/02, 73/04 in 21/10) zadolženo za
analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev,
razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja
gensko spremenjenih organizmov. Izvajanje
analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev,
razvoj analitičnih in testnih metod ter druge
naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov lahko država
zagotavlja preko javnega pooblastila, ki se
ga podeli javnemu zavodu, izbranemu na
podlagi javnega natečaja.
Predmet javnega natečaja je izdaja javnega pooblastila za Izvajanje analiziranja in
testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih
in testnih metod ter druge naloge, povezane
s kontrolo določanja gensko spremenjenih
organizmov.
Zakonska podlaga za izvajanje navedene naloge je 55.a člen Zakona o ravnanju
z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni
list RS, št. 67/02, 73/04 in 21/10).
II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za Izvajanje analiziranja in testiranja
odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih
metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta
namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev
javnega pooblastila.
Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in
dokazili.
Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je prosilec registriran za analiziranje
in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge,
povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov in, da izpolnjevanje
dokazovanja pogojev izkazuje z:
a) akreditacijsko listino, ki je izdana
v skladu s standardom SIST EN ISO7IEC
17025,
b) dokazili o redni udeležbi v programih
preizkušanja usposobljenosti, ki jih organi-

zirajo in usklajujejo nacionalno in mednarodno priznani laboratoriji oziroma nacionalne
ali mednarodne organizacije.
Pooblastilo se izdaja za obdobje petih
let. Pooblaščenec je dolžan dejavnost, ki je
predmet javnega pooblastila, izvajati skladno s projektno nalogo, ki jo pripravi ministrstvo za okolje in prostor.
Pooblastilo se lahko odvzame v primeru, opredeljenem v sedmem odstavku 55.a
člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02,
73/04 in 21/10).
III. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom
za odločanje o ustreznosti vlog v postopku
javnega natečaja, bo strokovno ocenila vse
pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja
vseh zahtevanih pogojev iz javnega natečaja ter razpisne dokumentacije.
IV. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je prosilcem
na voljo od dneva objave javnega natečaja
do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
Ministrstva za okolje in prostor: http://www.
mop.gov.si/si/javne_objave/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti pri:
– dr. Martin Batič, tel. 01/487-74-02.
V. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali jih
osebno vložiti v vložišču Ministrstva za okolje in prostor.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj
navedeni naslov prispela do 22. septembra
2010 do 14. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni natečaj,
– številka in datum javnega natečaja,
– predmet javnega natečaja,
– ime in naslov prosilca.
VI. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Nepravilno označenih vlog strokovna
komisija ne bo obravnavala, nepopolne
vloge – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh
zahtevanih natečajnih pogojev, pa bodo
zavrnjene.
VII. Obvestilo o izidu javnega natečaja:
na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila minister za okolje in
prostor z odločbo.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-5657/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07, 55/09 – odl. US; 100/09
in 49/10), objavlja

javno zbiranje ponudb
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za obrambo RS za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmeta prodaje:
Stanovanja
1. Štirisobno stanovanje in več (prazno)
št. 5, v II. nadstropju, s kletjo v skupni neto
izmeri 141,27 m2 (po cenitvi) v stanovanjski
stavbi na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska
Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420,
k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-,
letnik 1924, (tablica Mors 24916).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 64.000,00 eurov.
2. Trisobno stanovanje (zasedeno) št. 7,
v PR, s kletjo v skupni neto izmeri 114,66 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu
Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na
parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica
(2525), id št. 2525-868-, letnik 1924, (tablica
Mors 24918).
a) Ogled stanovanja: 17. 9. 2010 od
8. do 9. ure.
b) Izklicna cena: 49.000,00 eurov.
3. Dvosobno stanovanje (zasedeno)
št. 9, v I. nadstropju, s kletjo v skupni neto
izmeri 89,00 m2 (po katastru) v stanovanjski
stavbi na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska
Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420,
k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-,
letnik 1924, (tablica Mors 24920).
a) Ogled stanovanja: 17. 9. 2010 od
8. do 9. ure.
b) Izklicna cena: 33.500,00 eurov.
4. Trisobno stanovanje (prazno) št. 11,
v I. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri
136,19 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi
na naslovu Rozmanova ul. 13, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica (2525), id. št. 2525-868-, letnik
1924, (tablica Mors 24909).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 55.400,00 eurov.
5. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 13,
v III. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri
62,71 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi
na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978,
(tablica Mors 25032).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 49.700,00 eurov.
6. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 19,
v IV. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri
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64,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi
na naslovu Rozmanova ul. 24a, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-924-, letnik 1978,
(tablica Mors 25038).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 53.700,00 eurov.
7. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 11,
v II. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri
63,55 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 24994).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 52.600,00 eurov.
8. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 15,
v III. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri
63,64 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 24999).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 52.700,00 eurov.
9. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 17,
v IV. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri
64,97 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25000).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 51.300,00 eurov.
10. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 18,
v IV. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri
72,92 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25001).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 57.700,00 eurov.
11. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 20,
v IV. nadstropju, s kletjo v skupni neto izmeri
76,46 m2 (po cenitvi) v stanovanjski stavbi
na naslovu Rozmanova ul. 24c, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica (2017), id. št. 2525-926-, letnik 1978,
(tablica Mors 25003).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 64.100,00 eurov.
12. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 2,
v PR, s kletjo v skupni neto izmeri 75,98 m2
(po cenitvi) v stanovanjski stavbi na naslovu Tavčarjeva 11, Ilirska Bistrica, ležeči na
parc. št. 1741, k.o. Ilirska Bistrica (2525),
id. št. 2525-2-, letnik 1959, (tablica Mors
24852).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 42.500,00 eurov.
13. Štiri in večsobno stanovanje (prazno)
št. 3, v I. nadstropju, s kletjo v skupni neto
izmeri 163,49 m2 (po cenitvi) v stanovanjski
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stavbi na naslovu Gregorčičeva cesta 1, Ilirska Bistrica, ležeči na parc. št. 3144, k.o. Trnovo (2524), id. št. 2524-1325-, letnik 1925,
(tablica Mors 24941).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 9. do 10. ure,
– 22. 9. 2010 od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 65.000,00 eurov.
14. Dvosobno stanovanje št. 22 (prazno), v II. nadstropju, s kletjo v skupni izmeri
(57,53 m2 po katastru) v stanovanjski stavbi
na naslovu Ferkova ul. 15, ležeči na parc.
št. 2797/1, podvložek 2298/23, k.o. Tabor
(659) letnik 1970, (tablica Mors 26755) id.
št. v celoti 659-3446-22.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 11. do 12. ure,
– 22. 9. 2010 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 61.500,00 eurov.
15. Dvosobno stanovanje št. 12, v 3.
nadstropju (7. etaža) (prazno), s površino
57,37 m2 s kletjo, v izmeri 2,94 m2, Brežice,
Bizeljska c. 25, stoječe na parc. št. 391, k.o.
Brežice (1300), z ident. št. 1300-5794-15,
vpisano v zk podvložku št. 1135/11 kot nepremičnina 12.E. (tablica Mors 27373).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 9. 2010 od 11. do 12. ure,
– 22. 9. 2010 od 11. do 12. ure.
b) Izklicna cena: 51.000,00 eurov.
16. Dvosobno stanovanje s kabinetom
(zasedeno), št. 41, v X. nadstropju, v izmeri
86,46 m2, s kletjo (po cenitvi) v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Peričeva ul. 7, stoječa
na parc. št. 1910/1, 1910/2, zk podvložek
2637/42, k.o. Bežigrad (2636), letnik 1967,
(tablica Mors 24825).
a) Ogled stanovanja: 17. 9. 2010 od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 167.300,00 eurov.
Zemljišča in objekti
1. Garaža na naslovu Ul. bratov Učakar 14 v izmeri 15,66 m2, stoječa na parc.
št. 2219/61 (prazna), št. 2, parc. št. 2219/60,
podvložek 4082/47, k.o. Zg. Šiška (1739).
a) Ogled garaže: 21. 9. 2010 od 10. do
11. ure.
b) Izklicna cena: 25.300,00 eurov.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Ilirski
Bistrici, parc. št. 825/195, dvorišče, v izmeri 3.450 m2, travnik, v izmeri 837 m2, k.o.
Trnovo.
a) zakonita predkupna pravica občine.
Preko zemljišča poteka javna komunalna infrastruktura: vodovod, elektrika katero
bo ob morebitnih gradbenih posegih kupec
moral prestaviti na lastne stroške.
b) Ogled zemljišča: o usmeritvi, kje se
nepr. nahaja pokličete na tel. št. g. Lesar
041/397-954.
c) Izklicna cena: 71.000,00 eurov.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup nepremičnin si
lahko le-te ogledajo ob določenih terminih,
ki so navedeni ob nepremičnini.
2. Za vse dodatne informacije
v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 13. 9. 2010 do 29. 9. 2010 na
tel. 01/471-22-13 med 9. in 12. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam. Po izkušnjah so hipotekarni krediti za
takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne

prevzema nobenih obveznosti iz morebitno
drugačne ugotovljene površine stanovanja
pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane
davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina
se plača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS, št.: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-69000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 25.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 200,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za
400,00 EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-69000
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
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iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p., ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
Ljubljana, do 30. 9. 2010 do 12. ure. Na
sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
UGN-30/9/2010 – Ne odpiraj« Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Javna ponudba se bo predvidoma posnela
na filmski trak.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 30. 9.
2010 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4500005896
Ob-5566/10
Javno podjetje Energetika Ljubljana
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, objavlja
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Javnega
podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o, Verovškova
62, Ljubljana, matična številka: 5226406, ID
za DDV: SI23034033.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
2.1. Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 2112/4, v izmeri 233 m2, vpisano v ZKV
3388, k.o. Vič. Prostorski izvedbeni načrt:
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS6/1 – Dolgi most (Uradni list RS,
št. 13/90).
Izhodišča cena: 16.339,13 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje DDV.
2.2. Dvosobno stanovanje: številka 9, v 2.
nadstropju, ZKV 1820/9, k.o. Ježica, v skupni izmeri 56,40 m2 z ložo, v izmeri 5,25 m2
in kletjo z isto številko v kletni etaži, v izmeri 5,10 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi na naslovu, Glinškova ploščad 17,
Ljubljana, ki leži na parcelni številki 1225/4,
k.o. Ježica, ID stavbe 1235 in solastniški delež na skupnih delih večstanovanjske stavbe
na naslovu Glinškova ploščad 17, Ljubljana
ter solastniški delež na funkcionalnem zemljišču s parcelnima številkama 1003/5 in
1003/6, oboje k.o. Ježica.
Izhodišča cena: 115.349,68 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet
nepremičnine, ki ga plača kupec.
2.3. Dvosobno stanovanje: številka 12,
v 2. nadstropju, ZKV 1468/12, k.o. Moste,
skupaj s kletjo, v skupni izmeri 49,34 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica bratov Rozman 12, Ljubljana, ki
leži na parcelni številki 1356, k.o. Moste, ID
stavbe 1105 in solastniški delež na skupnih
delih večstanovanjske stavbe na naslovu
Ulica bratov Rozman 12, Ljubljana.
Izhodišča cena: 68.135,78 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet
nepremičnine, ki ga plača kupec.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena, se
javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom izbran za najugodnejšega ponudnika. Kot najugodnejša ponudba
šteje ponudba z najvišjo ponujeno ceno.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo za posamezno nepremičnino v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o. pravico zadržati vplačano
varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških in dajatvah se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6. Davek na dodano vrednost, davek
na promet nepremičnin in vse druge stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
plača kupec.

Št.

72 / 10. 9. 2010 /

Stran

2365

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun prodajalca odprt pri NLB
d.d., št. 02924-0253764022, s pripisom za
zemljišče pod točko 2.1. Varščina za zemljišče Lipahova, za stanovanje pod točko 2.2.
Varščina za stanovanje Glinškova ploščad,
za stanovanje pod točko 2.3. Varščina za
stanovanje Ulica bratov Rozman.
Plačana varščina za nepremičnino
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno v EUR, ki ne sme
biti nižja od objavljene izhodiščne cene za
posamezno nepremičnino,
– priloge iz točke 4.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Lipahova« ali »Ne odpiraj
– ponudba za nakup stanovanja Glinškova
ploščad« ali »Ne odpiraj – ponudba za nakup
stanovanja Ulica bratov Rozman« do vključno 27. 9. 2010 na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62,
1000 Ljubljana. V primeru, da ponudba ne
bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo
osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki),
– originalno potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 12. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča in stanovanj,
dobijo interesenti v Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o, Verovškova 62, 1000
Ljubljana, tel. 01/58-89-205 ali 041/638-905
vsak dan med 9. in 11. uro.
Ogled nepremičnin je na naslovu nepremičnin, in sicer:
– dne 15. 9. 2010, ob 9. uri, ogled stanovanja pod številko 2.2.
– dne 15. 9. 2010, ob 11. uri, ogled stanovanja pod 2.3.
– dne 15. 9. 2010, ob 13. uri, ogled zemljišča pod točko 2.1.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 9. 2010, ob 10. uri, v prostorih Javnega podjetja Energetika Ljubljana
d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
6.2. V primeru, da bo prispelo več
najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija
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ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, pozvala k dopolnitvi ponudbe v roku
10 dni.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za
javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Komisija lahko ustavi
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla.
Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani Javnega podjetja
Energetika Ljubljana d.o.o.: www.energetika-lj.si.
Javno podjetje Energetika Ljubljana
d.o.o.
Št. 478-0042/2010-6
Ob-5590/10
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Letnega načrta razpolaganja z občinskim premoženjem za leto
2009 in Posamičnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Štore za
leto 2010, z dne 7. 7. 2010, objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Štore
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40,
faks 03/780-38-50.
2. Opis predmeta prodaje: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1111/1 –
1089 m2, vknjižena pri vložni številki 889,
k.o. Teharje. Na delu zemljišča stoji nosilni
steber nadvoza Lipa.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno. Kupec na kupljenem zemljišču nima pravice uveljavljati kasnejših
reklamacij.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku ne
pristopi k sklenitvi pogodbe in le-te ne sklene, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje znaša 66.300,00 EUR. V ceno
ni vključen DDV, ki ga plača kupec. Prodajalec plača stroške notarske overitve pogodbe
in stroške prenosa lastninske pravice.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšane
za varščino) je 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki
ga izda prodajalec. Kupec je dolžan plačati
kupnino po ponujeni ceni. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino se
nakaže na podračun Občine Štore, št. računa 01100–0100002959, pri Banki Slovenije,
z navedbo: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb 3/2010«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku všteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer
v vplačanem znesku brez obresti. Kolikor
ponudnik, ki je uspel na razpisu, ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne
plača kupnine, organizator obdrži njegovo
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
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– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in matično številko
(samostojni podjetniki);
– pravne osebe morajo navesti naslednje
podatke: naziv in sedež, davčno številko,
matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnini, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji tega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ter navedbo številke transakcijskega računa in naziv
banke za izvedbo vračila varščine;
– izjavo, da ponudba velja še najmanj
45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
Ponudba se šteje za veljavno in popolno,
če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
9. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 27. 9. 2010, na naslov, Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, z oznako
»Javno zbiranje ponudb – parcela 1111/1,
k.o. Teharje – Ne odpiraj«. Za pravočasne
se bodo štele ponudbe, ki bodo na sedež
prodajalca dostavljene navedenega dne do
12. ure.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne
ponudbe v torek, dne 28. 9. 2010, ob 9. uri,
na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb bo
komisijsko.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni.
11. Merilo za izbor: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo kupnino. V primeru, če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravi dodatna pogajanja.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec lahko postopek prodaje
nepremičnine ustavi kadarkoli do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom vrne vplačana varščina brez obresti.
O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
13. Dodatne informacije o nepremičnini:
dodatne informacije o nepremičnini in pogojih javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani dobijo na tel. 03/780-38-40 v času
uradnih ur občinske uprave Občine Štore
(kontaktni osebi – Jože Šepec in Lidija Buser). Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na spletnem naslovu: www.
store.si.
Občina Štore
Št. 3520-28/2010
Ob-5592/10
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, objavlja na podlagi 21. čle-

na Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Občine Mengeš za leto 2010 (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 7/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine (zemljišča)
v lasti Občine Mengeš
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
matična št. 5880483, davčna št. 74039059.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Nepremičnina – zemljišče, ki se nahaja
v katastrski občini Mengeš (parc. št. 4712,
travnik, v velikosti 731 m2), ki je v naravi
komunalno neopremljena gradbena parcela
v območju ME 25-S.
Izhodiščna cena: 131.580,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka
na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2. Nepremičnina je kupljena po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo (najvišja ponujena cena) in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika,
v nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Mengeš pravico zadržati vplačano varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe, ter stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiški knjigi.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na račun Občine
Mengeš št.: 01100-0100001698. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega
razpisa je komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, do 13. 10. 2010, do 10. ure.
4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 12. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine zainteresirani
dobijo na Občini Mengeš, kontaktni osebi:
Urban Kolar, tel. 01/724-71-06 in Robert
Špenko, tel. 01/724-71-09.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
13. 10. 2010, s pričetkom ob 10.30, v sejni
sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki
so ponudili enako visoko kupnino v roku 8
delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe
in z njimi opravila pogajanja.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti
postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na internetni strani Občine
Mengeš: www.menges.si, pod rubriko objave, razpisi, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in
izjava o vezanosti na dano ponudbo.
Občina Mengeš
Št. 478-2/2010(2510)
Ob-5641/10
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07, 94/07 in 100/09) ter Posamičnega
programa ravnanja št. 478-36/2009-2513XLI. in 478-36/2009-2513-XLII. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34; faks
03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Pod A) Zemljišče parc. št. 115/43 travnik, v izmeri 1688 m2, vpisano v vl. št. 731,

k.o. Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno
84.400,00 EUR brez DDV.
Zemljišče leži v območju, ki se ureja
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur – Urbanistična zasnova
(Uradni list RS, št. 18/04).
Pod B) Zemljišče parc. št. 57/11,
travnik, v izmeri 16006 m2, vpisano v vl.
št. 247, k.o. Planina, za izhodiščno ceno
128.048,00 EUR brez DDV.
Zemljišče leži v območju, ki se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03).
V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 20% DDV nista vključena.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno - kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec
ne prevzema odgovornosti glede geološke
stabilnosti tal.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za posamezno zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur
– podračun št. 01320-0100004983, sklic 00
720099, odprt pri Uradu za javna plačila
Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel,
se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
7. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
8. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
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plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Ob zavarovanju z nepreklicno bančno
garancijo izplačljivo na prvi poziv brez ugovora je možno plačilo kupnine v obrokih.
9. Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena
V. Drugi pogoji
Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne
infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo.
V primeru, da bo komunalno infrastrukturo gradil kupec, bo z njim sklenjena pogodba o opremljanju. Po pogodbi bo kupec
zavezan zgrajeno opremo neodplačno prenesti v last prodajalca.
VI. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem
roku ne sklene pogodbe, varščina zapade
v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV)
in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do
17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 27. 9. 2010, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 9. 2010, ob 13. uri,
v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pu-
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šnik), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 47801-0006/2010(132)
Ob-5643/10
Občina Slovenske Konjice objavlja, na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) ter na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na Hrvaškem
I. Ime in sedež: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Predmet prodaje so:
a) Červar: apartma, v izmeri, 63,47 m2,
parc. št. 752, vl. št. 3072, k.o. Poreč, na naslovu Ulica Ružmarin 28, Červar.
Apartma tvori v pritličju hodnik, dnevni
prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo, kopalnico in dvema spalnicama ter dvema terasama v pritličju. V mansardi je spalnica.
Omenjen apartma je eden izmed apartmajev v objektu, ki je bil zgrajen leta 1980.
Vpis v zemljiško knjigo je urejen.
Izhodiščna cena je 111.267,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 11.126,70 EUR.
b) Cres: apartma D1.2 4/P, v izmeri
21,40 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica,
51556 Martinšćica.
Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkon v pritličju počitniškega objekta.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 24.118,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 2.411,80 EUR.
c) Cres: apartma C2 6/P, v izmeri
39,00 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica,
51556 Martinšćica.
Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
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ter balkon v pritličju počitniškega objekta,
v mansardi pa se nahaja spalnica.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 46.332,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 4.633,20 EUR.
II. Pogoji prodaje:
1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene
z najugodnejšimi ponudniki po načelu »videno - kupljeno«. Stroške priprave pogodbe
nosi občina, vse stroške v zvezi z izvedbo
pogodbe nosi kupec.
2. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
na TRR: Občine Slovenske Konjice: SWIFT
CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0131
4010 0003 434, sklic: 47801-0006-2010.
3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi
članici Evropske unije in ki v roku podajo
pravilne ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku, ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne ter potrdilo o plačilu varščine.
5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjimi oznakami:
– za počitniški objekt v Červarju: »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup: Červar«,
– za apartma D1.2 4/P na Cresu: »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup: Cres D1.2
4/P«,
– za apartma C2 6/P na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres C2 6/P«.
6. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice,
oziroma po pošti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi
svoje ime/naziv in naslov/sedež.
Odpiranje ponudb za Červar, Cres D1.2
4/P in C2 6/P bo v ponedeljek, 27. 9. 2010,
ob 12. uri v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena.
7. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, 26. 7. 2010, do 11. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno
Občine Slovenske Konjice najkasneje do
26. 7. 2010 do 11. ure ne glede na vrsto
dospetja.
8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajnih
pogodb. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičninah izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin
nosi kupec.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne varščina, kolikor je že bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Kontaktna oseba za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini je: Alojz Pačnik, Občina
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, e-pošta: alojz.pacnik@slovenskekonjice.si ali na tel. 03/757-33-64;
Kontaktna oseba za informacije o predmetnih nepremičninah je:
– za Červar:
Trav d.o.o., tel. 00385/52-43-66-18 ali
mobitel: 00385/091-535-53-23;
– za Cres:
Zlatko
Kolarič,
Zaglav
d.o.o.,
tel.
00385/51-57-41-69
ali
mobitel:
00385/98-260-757.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije,
oglasnih deskah in na spletnih straneh Občine
Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si.
Občina Slovenske Konjice
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2009/10
Ob-5563/10
V register političnih strank se pri politični
stranki Slovenski Uniji, s skrajšanim imenom Unija, kratico imena SU in s sedežem
v Ljubljani, Stegne 21 c ter z matično številko: 4016203, vpiše sprememba statuta in
sprememba znaka stranke. Znak stranke je
izpis imena Slovenska Unija, izpisano z velikimi tiskanimi črkami in tremi nesklenjenimi
elipsami v zeleni, zlati in rdeči barvi. V ozadju se nahaja modri kvadrat.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5562/10
Skupščina družbe IKONS družba
za razvoj prostora d.o.o., matična številka 2276267000, je dne 6. 8. 2010 sprejela sklep o začetku likvidacije, ki je bil
v sodni/poslovni register vpisan dne 17. 8.
2010.
Likvidacijski upravitelj Dejan Žigon
v skladu s 412. členom ZGD-1 v zvezi
s 522. členom ZGD-1 objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS prijavijo svoje
terjatve do družbe IKONS družba za razvoj
prostora d.o.o. – v likvidaciji.
Prijavo terjatve je potrebno poslati v dveh
izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in
višini terjatve, na naslov: IKONS družba za
razvoj prostora d.o.o. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj Dejan Žigon, Dunajska
cesta 21, Ljubljana.
Likvidacijski upravitelj tudi poziva vse
dolžnike družbe IKONS družba za razvoj
prostora d.o.o. – v likvidaciji, da poravnajo
svoje obveznosti do družbe.
IKONS družba za razvoj prostora d.o.o.
– v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Dejan Žigon
Ob-5579/10
Šemrl Ivan s.p. – Orodjarstvo, Rajšpova ulica 13, 2250 Ptuj, matična številka:
5602756000, davčna številka SI46752773,
v skladu z določili 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1)
objavljam, da nameravam v skladu z določbo 667. in 673. člena ZGD-1 izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko
družbo SM MEHAN, mehanska obdelava,
d.o.o., Rajšpova ulica 13, 2250 Ptuj, matična številka 3629716000, davčna številka
SI39304566. Kot obračunski datum prenosa
smo določili 30. 9. 2010, prenos podjetja
pa bo po predvidevanjih vpisan v sodni register v mesecu decembru. Z dnem vpisa
bom prenehal poslovati kot samostojni podjetnik, prevzemna družba pa bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem.
Orodjarstvo
Ivan Šemrl s.p.
Ob-5580/10
Podjetje Škrabel Matilda s.p., Pohorska cesta 85, Hoče, TE-GRO, matična številka 5347804, v skladu s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1)
objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja na novoustanovljeno kapitalsko družbo TE-GRO d.o.o., s sedežem Pohorska
cesta 85, kot prevzemno družbo, v skladu
s 673. členom Zakona o gospodarskih družbah – (ZGD-1).
Presečni dan prenosa podjetja je 13. 12.
2010.
Trgovina na drobno s tekstilom
TE-GRO
Matilda Škrabel s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5557/10
Janez Bojc, poslovodja družbe KD Kapital, finančna družba, d.o.o. Firma v angleškem jeziku: KD Capital, investment company, Ltd., s sedežem na Celovški cesti 206,
1000 Ljubljana, vpisana v Poslovni register
Slovenije z matično številko 2318628000,
objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe na podlagi drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), in sicer se osnovni kapital
družbe, ki znaša 10.100.000,00 EUR, zmanjša po rednem postopku, tako, da osnovni
kapital družbe znaša 2.100.000,00 EUR.
Poslovodja družbe poziva morebitne upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
KD Kapital d.o.o.
Janez Bojc
Poslovodja

Sklici skupščin
Ob-5609/10
Uprava družbe Korona inženiring d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na podlagi tretjega odstavka 8. člena Statuta družbe
sklicuje
29. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 11. 10. 2010, ob
12.30, v poslovnih prostorih družbe Korona
d.d., Cesta v Mestni log 88A, I. nadstropje,
v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Strmčnik in za preštevalko glasov Jasno Kamenarič. Skupščini prisostvuje notarka Erika Braniselj iz Ljubljane, ki bo sestavila
zapisnik o poteku te skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2009 ter z revizijskim poročilom za
poslovno leto 2009.
3. Sprememba Statuta družbe Korona
inženiring d.d.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve Statuta družbe
Korona inženiring d.d.
Skupščina pooblasti upravo za podpis
prečiščenega besedila Statuta družbe Korona d.d.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: čisti bilančni dobiček iz
poslovnega leta 2009 v skupnem znesku
308.184 EUR ostane nerazporejen.

5. Izbris članov nadzornega sveta iz sodnega registra.
Predlog sklepa: skladno s spremembami
statuta d.d. se razreši člane nadzornega
sveta.
6. Odločanje o razrešnici upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje delo
uprave (in nadzornega sveta) družbe Korona d.d. v poslovnem letu 2009 ter ji (jima)
podeli razrešnico na podlagi 294. člena
ZGD-1, za delo v poslovnem letu 2009.
7. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: imenuje se člane upravnega odbora v predlagani sestavi.
8. Razno.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure, po
predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje
pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje
skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred
začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge za
spremembo dnevnega reda sporočijo upravi
družbe pisno v roku 8 dni po objavi sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega
osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob
15. uri na istem kraju. Takrat bo skupščina
veljavno odločala ne glede na število prisotnih delničarjev.
Korona inženiring d.d.
dr. Boštjan Strmčnik
direktor
Ob-5613/10
Na podlagi 94. člena prehodnih in končne določbe ZFPPIPP-C in na podlagi sklepa Upravnega odbora Društva upraviteljev
z dne 12. 8. 2010 predsednik in upravni odbor Društva upraviteljev Slovenije sklicuje
prvo skupščino
Zbornice upraviteljev Slovenije,
ki bo dne 30. 9. 2010, ob 16. uri, v Ljub
ljani, Hotel Mons, Pot za Brdom 4 (konferenčna soba Krpan).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev predsednika skupščine in
izvolitev preštevalca glasov in zapisnikarja.
2. Seznanitev skupščine o ustanovitvi
Zbornice upraviteljev Slovenije.
3. Sprejem Statuta Zbornice upraviteljev
Slovenije.
4. Izvolitev organov Zbornice upraviteljev Slovenije: predsednik zbornice, člane
upravnega odbora zbornice, člane nadzornega odbora zbornice, člana in namestnika
disciplinske komisije prve stopnje, člana
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in namestnika disciplinske komisije druge
stopnje.
Sklep k 1. točki dnevnega reda:
Za predsednika skupščine se na podlagi
2. točke petega odstavka 94. člena prehodne določbe ZFPPIPP-C potrdi Grega
Erman.
Za preštevalca glasov se izvoli ......................., za zapisnikarja se izvoli
.................... (predlog na skupščini).
Sklep k 2. točki dnevnega reda
Ugotovi se, da je bila skupščina seznanjena z določili pododdelka 3.6.4. ZFPPIPP-C, ki ureja Zbornico upraviteljev Slovenije in disciplinsko odgovornost upraviteljev.
Ugotovi se, da je bil sklic skupščine objavljen v Uradnem listu RS, dne 10. 9. 2010.
Sklep k 3. točki dnevnega reda
Sprejme se Statut Zbornice upraviteljev
Slovenije, ki je bil posredovan upraviteljem
po elektronski pošti. Predsednik zbornice
je dolžan v roku 8 dni od zasedanja prve
skupščine na Ministrstvo za pravosodje vložiti zahtevo za soglasje k Statutu Zbornice
upraviteljev Slovenije.
Sklep k 4. točki dnevnega reda
Za predsednika Zbornice upraviteljev
Slovenije se izvoli ...…………………………
(sklep sprejet na skupščini)
Za člane upravnega odbora Zbornice
upraviteljev Slovenije se izvolijo: ..………...
(sklep sprejet na skupščini)
Za člane nadzornega odbora Zbornice
upraviteljev Slovenije se izvolijo: ......……...
(sklep sprejet na skupščini)
Za člana in namestnika člana disciplinske
komisije prve stopnje Zbornice Upraviteljev
Slovenije se izvolita ......................................
......................................................................
....................................................................
(sklep sprejet na skupščini)
Za člana in namestnika člana disciplinske
komisije druge stopnje Zbornice upraviteljev Slovenije se izvolita ..............................
......................................................................
(sklep sprejet na skupščini)
Pojasnila k sklicu skupščine:
Z uveljavitvijo ZFPPIPP-C dne 15. 7.
2010 je bila ustanovljena Zbornica upraviteljev Slovenije, njeni člani so postali vsi upravitelji, ki so imeli ob uveljavitvi tega zakona
veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije
upravitelja. Do izvolitve organov zbornice na
prvi skupščini opravljajo naloge in pristojnosti predsednika in upravnega odbora zbornice predsednik in upravni odbor Društva
upraviteljev Slovenije.
Za prvo skupščino zbornice se uporabljajo naslednja pravila:
Zbornica je sklepčna, če se jo udeleži
1/10 članov, zasedanje zbornice do izvolitve predsednika zbornice vodi predsednik
Društva upraviteljev Slovenije, potem pa
predsednik zbornice. Odločitev je sprejeta,
če zanjo glasuje večina na skupščini prisotnih članov.
Glasovanje se izvede:
– glasuje se z glasovnicami,
– glasuje se tako, da se na glasovnici
obkroži zaporedna številka pred imenom
in priimkom kandidata, za katerega se želi
glasovati,
– glasuje se lahko največ za toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti,
– izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov,
– če je več kandidatov dobilo enako število glasov, se glasovanje za te kandidate
ponovi,

– glasovnica ni veljavna, če ni izpolnjena,
če je glasovalec glasoval za več kandidatov
kot jih je treba izvoliti, ali če se iz nje ne da
razbrati volje glasovalca.
Na svoji seji dne 12. 8. 2010 je upravni
odbor društva upraviteljev Slovenije predlagal organe zbornice, izhajajoč iz sedanjih
funkcij v društvu upraviteljev Slovenije in na
podlagi soglasja predlaganih kandidatov.
Predlogi so sledeči:
Za predsednika ZUS: Grega Erman.
Za člane Upravnega odbora ZUS: Darja Erceg, Dušan Taljat, Borut Soklič, Samo
Hladnik, Tomaž Kos, Rudolf Hramec, Olga
Tanko, Tone Jagodic, Janez Artič, Aleksander Šimon.
Za člane Nadzornega odbora ZUS: Melita Butara, Miran Kos, Marina Pilej.
Za člana in namestnika člana disciplinske komisije prve stopnje: Vida Gaberc in
Vera Zavrl.
Za člana in namestnika člana disciplinske komisije druge stopnje: Marko Zaman
in Andrej Marinc.
Predlagani kandidati bodo navedeni na
glasovnicah, ki bodo na skupščini ZUS odprtega tipa za morebitne dodatne kandidacijske predloge, ki se bodo oblikovali na
skupščini. Dodatni predlagani kandidati se
bodo dopisali na glasovnico, nato pa se bo
izvedlo glasovanje.
Društvo upraviteljev Slovenije
v postopkih prisilne poravnave,
stečaja in likvidacije
predsednik skupščine
Grega Erman
Ob-5614/10
Na podlagi 47. člena Statuta družbe VenetiCOM, družba za telekomunikacijske storitve, trženje, oblikovanje in raziskave d.d.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana in na
osnovi pisne zahteve glavnega delničarja skladno s tretjim odstavkom 295. člena
ZGD-1, sklicuje izvršni direktor družbe
3. skupščino
družbe VenetiCOM, družba za
telekomunikacijske storitve, trženje,
oblikovanje in raziskave d.d.
Skupščina bo dne 11. 10. 2010, ob
12. uri, v prostorih notarke Sonje Puppis,
Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št.1:
Za predsednika skupščine se na predlog izvršnega direktorja imenuje Gorazda
Podbevška, Celovška cesta 128, 1000 Ljub
ljana.
Seji skupščine prisostvuje notarka Sonja
Puppis.
2. Izključitev manjšinskega delničarja iz
družbe.
Predlog sklepa št. 2:
Predlog sklepa glavnega delničarja VenetiCOM d.d., skladno z 296. in 384. členom
ZGD-1:
1. Družba VenetiCOM, holding, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična številka 3771598000 (v nadaljevanju:
glavni delničar) je imetnik 900 delnic izdajateljice družbe VenetiCOM, družbe za telekomunikacijske storitve, trženje, oblikovanje in
raziskave d.d., kar upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim
odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavlja
90-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe VenetiCOM d.d.
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2. Vse delnice družbe VenetiCOM d.d.,
s sedežem Dunajska cesta 156, 1000 Ljub
ljana, matična številka 1545175000, katerih
imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na
glavnega delničarja VenetiCOM, holding,
d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
proti plačilu primerne denarne odpravnine
iz točke 4 tega sklepa upravičencu iz točke
5 tega sklepa.
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskega
delničarja na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v register pri
Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljub
ljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe VenetiCOM
d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
z računa manjšinskega delničarja na račun
glavnega delničarja.
4. Glavni delničar VenetiCOM, holding,
d.o.o. je dolžan nemudoma po vpisu sklepa
o prenosu delnic v register upravičencu plačati denarno odpravnino v znesku 160 EUR
za vsako delnico družbe VenetiCOM d.d.
Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine upravičencem obrestujejo po obrestni meri 5%
letno.
5. Upravičenec do denarne odpravnine
je imetnik delnic oziroma manjšinski delničar. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz
drugega odstavka 81.b člena ZNVP-A;
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenose iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP-A.
6. Izplačilo primerne denarne odpravnine
manjšinskemu delničarju bo glavni delničar
vršil preko računa, odprtega pri banki SKB
d.d., št.: 03102-1000426477, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo
nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu
delnic v register manjšinskemu delničarju
izplačal denarno odpravnino za pridobljene
delnice v skladu s tem sklepom.
Gradiva, o katerih bo odločala skupščina
družbe skupaj s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe VenetiCOM
d.d. za leta 2007, 2008 in 2009, pisnim poročilom glavnega delničarja v skladu z drugim
odstavkom 386. člena ZGD-1, revizorjevim
poročilom o primernosti odpravnine v skladu
z drugim odstavkom 386. člena ZGD-1 in
izjavo banke v skladu z drugim odstavkom
385. člena ZGD-1, so delničarjem na razpolago in vpogled v prostorih družbe VenetiCOM d.d. na naslovu Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
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Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vsaj 3 dni pred napovedano skupščino pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniški
knjigi po stanju na zadnji dan prijave.
Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni po objavi sklica skupščine poslovodstvu družbe podajo morebitne
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda, ki morajo biti v pisni
obliki in obrazloženi.
Kolikor skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Družba VenetiCOM d.d. ima na dan sklica skupščine en sam razred delnic, in sicer
je izdajatelj 1000 navadnih prosto prenosljivih delnic, od katerih imajo vse glasovalno
pravico.
Družba poziva manjšinskega delničarja
(in morebitne imetnike pravice do donosov iz
delnic), da ji na naslov: VenetiCOM Holding
d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
posreduje svoje podatke, ki so potrebni za
izplačilo denarne odpravnine manjšinskemu
delničarju, in sicer: ime, priimek in naslov
delničarja oziroma imetnika pravice do donosov iz delnic ter davčno številko delničarja,
številko bančnega računa in naziv banke, pri
kateri je račun delničarja odprt ter podatke
o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na
delnicah manjšinskega delničarja.
VenetiCOM d.d.
Luka Kogovšek, izvršni direktor
Št. 210/2010
Ob-5615/10
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2, Ljub
ljana, upravni odbor sklicuje
17. skupščino
družbe Gozd Ljubljana, družba za pro
izvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v torek 12. 10. 2010, ob 13. uri,
v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška
cesta 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor:
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– Za predsedujočega na skupščini se
izvoli Domen Neffat.
– Za preštevalki glasov se izvolita Darja
Krmavnar in Urbas Fani.
– Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Na predlog upravnega odbora družbe se
sprejme naslednji sklep:
Zaradi optimizacije kapitalske strukture družba zmanjšuje osnovni kapital za
155.294,12 EUR.
Družba zmanjša osnovni kapital z umikom 30.000 delnic razreda B, ki so s strani
družbe že pridobljene iz razlogov prvega
odstavka 247. člena ZGD-1 v breme bilančnega dobička iz leta 2006. Družba zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega
odstavka 381. člena ZGD-1. Za nominalno
vrednost umaknjenih lastnih delnic v znesku
155.294,12 EUR se zmanjša osnovni kapital družbe, hkrati se povečajo kapitalske
rezerve. Osnovni kapital po tem zmanjšanju znaša 2.044.705,88 EUR in je razdeljen
na 40.000 kosovnih delnic razreda A in na
355.000 kosovnih delnic razreda B.
3.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Na predlog upravnega odbora družbe
se sprejme naslednji sklep: družba povečuje osnovni kapital v skladu s 358. členom
ZGD-1 za 155.294,12 EUR iz kapitalskih
rezerv. Po povečanju znaša osnovni kapital
2.200.000,00 EUR. V skladu z ZGD-1 se
število kosovnih delnic ne spreminja.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
Sprejmejo se spremembe statuta, ki so
posledica sprejetih sklepov v predhodnih
točkah, in sicer:
Spremeni se točka 4.1. statuta družbe,
ki glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.200.000,00 (dvamilijonadvestotisoč in
00/100) EUR in je razdeljen na:
– 40.000 (štiridesettisoč) kosovnih delnic
razreda A
– 355.000 (tristopetinpetdesettisoč) kosovnih delnic razreda B.
3.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Na predlog upravnega odbora družbe se
sprejme naslednji sklep:

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1, skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe, z namenom
ohranjanja vrednosti delnic oziroma z namenom realizacije kapitalskega dobička.
Najnižja nakupna cena pri pridobivanju
delnic znaša 50% zadnje znane knjigovodske vrednosti (KV), najvišja nakupna cena
pa 200% zadnje znane KV delnic.
Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
Na podlagi 247. člena ZGD-1 in smiselno
s 337. in 344. členom ZGD-1 se pri pridobitvi
in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječim delničarjem.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik, od 10. 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.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki, vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 8. 10. 2010, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki do konca četrtega dne pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
Predsednik UO
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
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Zavarovanja terjatev
SV 306/10
Ob-5567/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 306/10,
z dne 2. 9. 2010, zastavitelj Marino Sušnik,
roj. 5. 5. 1982, Rozmanova ulica 24D, 6250
Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini –dvosobno stanovanje
št. 8, v izmeri 56,20 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 24E, ID št.
stavbe 895, ki stoji na parc. št. 432/16, k.o.
Ilirska Bistrica, in obsega kuhinjo, v izmeri
11,50 m2, sobo, v izmeri 15,84 m2, sobo,
v izmeri 12,24 m2, hodnik, v izmeri 6,75 m2,
WC, v izmeri 1,97 m2, kopalnico, v izmeri
3,75 m2, shrambo, v izmeri 1,35 m2, balkon
oziroma teraso, v izmeri 1,20 m2 in druge
prostore, v izmeri 1,60 m2, ustanovitev in
vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne
izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 58.000,00 EUR, z rokom zapadlosti terjatve do 18. 9. 2030 in s pogodbeno
sestavljeno nominalno obrestno mero kredita, ki je sestavljena iz referenčne obrestne
mere 3-mesečni Euribor in obrestnega pribitka v višini 1,90% letno; letni pribitek je fiksen
in se v času do dokončnega vračila kredita
ne spreminja, razen v primeru dogovora iz
17. člena pogodbe; na dan odobritve kredita
dne 20. 8. 2010 znaša 3-mesečni Euribor
0.89%, pogodbena obrestna mera pa skupaj
znaša 2.79%, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo
obveznosti do dolžnika, vse v korist upnice:
SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, matična številka 5026237000.
SV 505/2010
Ob-5568/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka Sv 505/2010
z dne 2. 9. 2010, je nepremičnina, stanovanje št. 9, v večstanovanjski hiši, na naslovu
Selce 10d, 2232 Voličina, ki se nahaja na
parc. št. 247/2, pripisano pri vl. št. 574, k.o.
2666 Selce, s predvideno identifikacijsko
številko 2666-439-9, katerega izključna lastnica je zastaviteljica na podlagi kupopro-

dajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
12. 7. 1993, Aneksa z dne 28. 10. 1994
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 31. 8.
2010, za katerega v zemljiški knjigi še ni izvedena etažna lastnina in katerega lastnica
je dolžnica in zastaviteljica Majerič Zalika,
rojena 3. 9. 1966, EMŠO 0309966505185,
stanujoča Selce 10d, 2232 Voličina, zastavljene v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., s sedežem 2000 Maribor, Vita
Kraigherja 4, MŠ 5860580000, za terjatev
v znesku 60.000,00 EUR, z obrestno mero
šestmesečni Euribor + 2,6% letno, ki je spremenljiva, z morebitnimi zamudnimi obrestmi
ter drugimi stroški in pripadki.
SV 557/2010
Ob-5581/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi
hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic,
Maistrova 2, opr. št. SV 557/2010 z dne
31. 8. 2010, je bila nepremičnina, ki v naravi
predstavlja trisobno stanovanje št. 1, v Brežicah, Maistrova ulica 4, v izmeri 68,58 m2,
stan. blok z ID št. 169.ES, ki stoji na parc.
št. 278/3 in 279/4, vse vpisano v vl. št. 1085,
k.o. Brežice, ter s pripadajočimi skupnimi
prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega lastnik je Beševič
Dušan, EMŠO 2802958500188, Krška vas
7a, v celoti, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 10. 1. 1997, sklenjene med Beševič Dušanom kot kupcem in Ministrstvom
za obrambo kot prodajalcem, zastavljena
v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
matična številka 5860571 za zavarovanje denarne terjatve: po kreditni pogodbi št. 373-23732002479861 z dne 31. 8.
2010, do dolžnika Beševič Dušana v višini
28.000,00 EUR s pripadki, z zapadlostjo
31. 8. 2025.
SV 1584/2010
Ob-5582/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1584/2010 z dne 31. 8.
2010, je stanovanje št. 19 (na Valvasorjevi ulici 4 v Mariboru, številka dela stav-

be 0659-421-19, v 6. in 7. etaži, v izmeri
104,01 m2 in v 1. etaži shramba, v izmeri
4,5 m2, parcela št. 428, k.o. Tabor, last družbe Rogač d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 29. 1. 2010, zastavljene v korist
SKB Banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 350.000,00 EUR s pp.
SV 799/10
Ob-5616/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 799/10
z dne 3. 9. 2009, je bil poslovni prostor v skupni izmeri 135 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe na naslovu Ulica
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, in sicer v stavbi z identifikacijsko oznako 3601,
ki stoji na parceli številka 1058/4 katastrska
občina Murska Sobota in ki ga je zastavna
dolžnica Fisher International trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva 36, Celje, matična
številka 5537401000, pridobila po prodajni
pogodbi, sklenjeni dne 29. 3. 2006 s prodajalko Abanka Vipa d.d., prodajalka Abanka
Vipa d.d. pa ga je pridobila po kupoprodajni pogodbi 38/72-0 z dne 14. 6. 1972 in
zemljiškoknjižnem dovolilu z dne 3. 4. 2006
od Mestne občine Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 106.000,00 EUR
s pripadki, pri čemer je ta zastavna pravica
ustanovljena kot šesta po vrstnem redu.
SV 717/10
Ob-5617/10
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 717/10 z dne
2. 9. 2010, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje, v izmeri 61,80 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Miklošičeva ulica 3, 1230
Domžale, ki stoji na parcelni številki 4020/4,
k.o. Domžale in katerega lastnica do celote
(1/1) je zastaviteljica Regina Škufca, zastavljeno v korist upnika Gorenjska banka d.d.,
Kranj, 4000 Kranj, Bleiweisova cesta 1, MŠ
5103061000, v zavarovanje kreditne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 799/2009
Os-1840/10
Izvršitelj Hojs Marijan, Maistrova 16,
1241 Kamnik (p.p. 107) je dne 23. 11. 2009
s pričetkom ob 10.30 v zadevi Okrajnega sodišča v Mariboru, št. In 2009/00799
IZV 2009/11676, zoper dolžnika Kološa Jožefa in Recek Andreja, za upnika Banka
Sparkasse d.d. Ljubljana, Kraljeviča Marka
ul. 19, Maribor, opravil rubež nepremičnine:
posl. prostor v 3. nadstropju poslovne stave,
št. 19, Kraljeviča Marka 19, Maribor, v izmeri
79,35 m2 in 449,14 m2, parc. 655, k.o. Melje
0655/01149/005 in 006.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2009
In 652/2010
Os-5384/10
V izvršilni zadevi upnice SKB banke
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana – SKB banka proti dolžniku DEMIS, gradbeništvo in
storitve d.o.o., Razlagova ulica 11, Maribor
– dostava, zaradi izterjave 37.713,74 EUR
s pp se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 652/2010 z dne 20. 5. 2010 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanje št. 1, v izmeri 66,50 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Ulica Pariške komune 40c
v Mariboru, ki stoji na parc. št. 1645, vpisani pri vl. št. 1888, k.o. Tabor – Okrajnega
sodišča v Mariboru, v lasti dolžnika DEMIS
gradbeništvo in storitve d.o.o., Razlagova
ulica 11, 2000 Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2010
VL 190018/2009
Os-5517/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju opr. št. VL 190018/2009
z dne 17. 12. 2009, je bila v izvršilni zadevi
upnice Komunala Ptuj d.d., Puhova ul. 10,
Ptuj, zoper dolžnika Marjana Pečnika, Ciril
Metodov drevored 10, Ptuj, zaradi izterjave
1.619,61 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje
št. 12, na naslovu Ciril Metodov drevored
10, Ptuj, ki se nahaja v tretjem nadstropju
večstanovanjske hiše, katerega lastnik je
dolžnik do celote.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 8. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 653/2010
Os-4475/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice SIPKO stanovanje in počitnice Količevo d.o.o., Papirniška 1, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – pogodbe, sklenjene neugotovljenega datuma pred 15. 2.
1996, med prodajalcem GIP Obnova Ljub
ljana in kupovalko Papirnico Količevo.

Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 22.E vložku 6086/23, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin in opreme z dne 15. 2. 1996, sklenjene
med Sarrio Slovenija d.o.o. – pravna naslednica Papirnice Količevo, kot prodajalke, in Družbe SIPKO d.o.o. Količevo, kot
kupovalke.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 1591/2010
Os-4476/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Sebihe Škrijelj, Alena Škrijelj
in Anela Škrijelj, vsi stanujoči Ljubljanska
cesta 83, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 14/92 z dne 12. 11. 1992, sklenjene med prodajalcem Agroemono d.o.o.
Domžale, in kupcema Dragoljubom in Dobrico Ilič, Brdo 25, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 83, Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 25.E
v vložku 5070/25, k.o. Domžale.
Vknjižba solastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev kot solastnikov te
nepremičnine na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št.
D 372/2006 z dne 26. 2. 2008.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 372/2010
Os-4477/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Nine Lin, Ulica Lili Novy 56,
Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
SPB 1/234 z dne 28. 11. 1986, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje in kupovalko Nino
Kolomaz, Veljka Vlahoviča 11, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v stanovanjsko
poslovnem objektu SPB 1 center Domžale, sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 34.E, v vložku 5855/35, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahte-

va ter odločbe Upravne enote Ljubljana
št. 211-1532/2007-6 z dne 6. 7. 2007.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 5280/2009
Os-4478/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljub
ljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe št. E-155/87-K z dne
5. 5. 1989, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi n.sol.o. in GIP
Ingrad Celje p.o. ter kupovalko Ljubljansko
banko – Združeno banko Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bilo stanovanje na naslovu
Ljubljanska cesta 88, Domžale, sedaj vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina
št. 100.E, v vložku 5743/101, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10. 2003,
sklenjene med Marinko Sraka, Ljubljanska
cesta 88, Domžale, kot prodajalko, in predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 5281/2009
Os-4479/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska
cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in
sicer predpogodbe z dne 21. 2. 1990 in pogodbe, sklenjene neugotovljenega datuma
med 21. 2. 1990 in 3. 9. 1996, obe sklenjeni
med prodajalcema SGP Gradnje Domžale
p.o. in GIP Ingrad Celje p.o. ter kupcema
Božidarjem in Gino Veselič.
Predmet listin, katerih izvirniki so se izgubili, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 90, Domžale, sedaj vpisan
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 30.E,
v vložku 5745/31, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
kot posameznega dela stavbe z dne 24. 12.
2002, sklenjeno med Tatjano Bečaj in Robinom Vižin, oba Ljubljanska cesta 90, Domžale, kot prodajalcema, in predlagateljico,
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
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od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 5282/2009
Os-4480/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska
cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer pogodbe št. 171/SPB-82 z dne 3. 8.
1982, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
p.o. in kupovalko Zvezno carinsko upravo,
Carinarnica Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 76, Domžale, sedaj vpisan
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 25.E,
v vložku 5731/26, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 2002,
sklenjene med Markom Bratovžem, Ljub
ljanska cesta 76, Domžale, kot prodajalcem,
ter predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 5283/2009
Os-4481/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljub
ljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer pogodbe št. E-34/87-K z dne
1. 7. 1988, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje p.o. in kupcema Matjažem Jerasom in
Jožico Nemanič, Smrtnikova 3, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 88, Domžale, sedaj vpisano
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 54.E,
v vložku 5743/55, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
15. 12. 1994, sklenjene med Jeras Matjažem in Nemanič Jožico, oba Ljubljanska 88,
Domžale kot prodajalcem, in predlagateljico,
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 5279/209
Os-4482/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Drago Vaupotiča, Groharjeva
ulica 2a, Sp. Jarše, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih

listin, pogodbe št. 18/91-P z dne 26. 4. 1991,
sklenjene med prodajalcema SGP Gradnje
Domžale p.o. in GIP Ingrad Celje p.o. in
kupcema Lucijo Bogosavljevič, Polje, Cesta
VI/2, Ljubljana – Polje in Markom Škerjancem, Mirka Jurca 10, Ljubljana ter prodajne
pogodbe z dne 19. 12. 2001, sklenjene med
prodajalcema Markom in Lucijo Škerjanec,
oba Ljubljanska cesta 90, Domžale, in kupcem Altara Novak & CO. d.n.o.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila je bil poslovni prostor na naslovu
Ljubljanska cesta 90, Domžale, sedaj vpisan
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 98.E,
v vložku 5745/99, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
prodajne pogodbe za poslovni prostor z dne
12. 10. 2006, sklenjene med Altra Novak
d.o.o., Wolfova ulica 15, Sr. Jarše, kot prodajalcem, in predlagateljem, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 5284/2009
Os-4483/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljub
ljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer pogodbe sklenjene neugotovljenega datuma pred letom 1999 med
prodajalcem SGD Beton Zagorje ob Savi in
GIP Ingrad Celje p.o. in kupovalko Občino
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 80a, Domžale, sedaj vpisano
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 4.E,
v vložku 5735/5, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 1392/2010
Os-4484/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljev 1. Matija Toman, 3369
Marisma St., San Mateo, CA 94403, USA,
2. Marjeta Toman Ilc, Tavčarjeva cesta 10,
Celje, 3. Raduška Žepič, Osojna ulica 18a,
Domžale in 4. Meta Hudelja, Dragatuš 11,
Dragatuš, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe
št. 247/SPB-82 z dne 5. 8. 1982, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje, in kupovalko Jožico Toman, Keršičeva 26, Trbovlje.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 16 na naslovu Ljubljanska cesta 76, Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 16.E, v vložku 5731/17, k.o. Domžale.
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Vknjižba solastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča
v Trbovljah, opr. št. D 437/06 z dne 26. 3.
2007.
Okrajno sodišče v Domžalah 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 1487/2010
Os-4485/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Aleksandre Dide Lesjak,
Reboljeva ulica 7, Trzin, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – odpravka notarskega zapisa sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja
z dne 24. 2. 2003, opr. št. SV 102/03 z dne
26. 2. 2003, sklenjenega med Radovanom
Zupancem in Aleksandro Zupanc, ki je bil
izdan za zemljiško knjigo.
Predmet listine, katere izvirnik se je izgubil, je bila parc. št. 1646/136, k.o. Trzin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 5056/2009
Os-4486/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Janka in Irene Kokalj, Ulica
Simona Jenka 9, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin – kupoprodajne pogodbe sklenjene
neznanega dne v času med letom 1973 in
1988 med prodajalcem Gradbeno podjetje
Zagorje ob Savi in kupcem Delovna skupnost upravnih organov in strokovnih služb
Občine Domžale, kupoprodajne pogodbe
št. 111/A-28/78 z dne 29. 2. 1988 in aneksa
z dne 15. 3. 1988, sklenjenih med prodajalko Delovno skupnostjo upravnih organov
in strokovnih služb Občine Domžale ter
kupcema Marijo in Romanom Kalušnikom
ter prodajne pogodbe z dne 3. 12. 1990,
sklenjene med prodajalcema Romanom in
Marijo Kalušnik ter kupcema Bojanom in
Sonjo Pecher.
Predmet pogodbe, katerih izvirniki so
se izgubili, je bilo stanovanje, ki je sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 15.E, v vložku 5543/16, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja kot
posameznega dela stavbe z dne 23. 12.
1996, sklenjene med prodajalcema Pecher
Bojanom in Pecher Sonjo ter predlagateljema, kot kupca.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
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zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 5285/2009
Os-4487/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska
cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
kupne pogodbe sklenjene neugotovljenega
datuma pred letom 1994, med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad
Celje p.o. in kupovalko Občino Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 76, Domžale, sedaj vpisano
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 8.E,
v vložku 5731/9, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 2121/2010
Os-4488/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Anice Smolnikar, Ulica
Simona Jenka 9, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa k pogodbi in o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 24. 8. 1972, sklenjenega med prodajalcem GIP Beton Zagorje ob
Savi, in kupcem Petrom Poljšakom, Simona
Jenka 11, Domžale.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila garaža, ki je sedaj označena
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 28.E,
v vložku 5543/29, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 4. 2010,
sklenjene med prodajalcem Mitja Mezgec,
Podrečje 92, Domžale, in predlagateljico,
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 100/2010
Os-4555/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Vesne Mislej, Slamnikarska ulica 4, Mengeš, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin – pogodbe št. 203/80 z dne 31. 5.
1980, sklenjena med SGP Graditelj, p.o.,
sozd IMOS, o.sol.o., z naslovom Maistrova
7, Kamnik, kot prodajalcem, in Martinom ter
Majdo Ogrinc, takrat stanujoča Spodnje Jarše 21, Radomlje, kot kupcem, ter prodajne
pogodbe z dne 12. 1. 1987, sklenjene med
Martinom in Majdo Ogrinc, takrat stanujoča
Slamnikarska 21/a, Mengeš, kot prodajal-
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cema in Ivanuša Bojanom in Ksenjo, takrat
stanujoča Goričica 25, Ihan, Domžale, kot
kupcema. Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se izgubila, je bilo trisobno stanovanje z oznako 3b/I. nadstropje, v stanovanjskem bloku M3, Zavrti, Mengeš, sedaj
vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina
št. 11.E, vpisano v vl. 3407/12, k.o. Mengeš. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice ter Igorja Misleja, za
oba do 1/2 celotne nepremičnine, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3. 1999
in aneksa k tej pogodbi z dne 26. 5. 2000,
sklenjeni med Volk Amalijo, Pernetova 1,
Trzin, kot prodajalko ter predlagateljico, in
Igorjem Mislejem, Levčeva 13/a, Mengeš,
kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 2756/2009
Os-4613/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Inea d.o.o., Stegne 11, Ljub
ljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
D-87/85-M z dne 7. 11. 1985, sklenjene med
prodajalcema SGD Beton Zagorje ob Savi in
GIP Ingrad Celje in kupcem Inštitutom Jožef
Štefan, Ljubljana.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bil poslovni prostor, v izmeri
437,91 m2, v SPB-1 Center Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 98.E, v vl. št. 5502/99, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 12. 2001,
sklenjene med prodajalcem Inštitut Jožef
Štefan, Jamova 39, Ljubljan, in predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 7. 2010
Dn 1838/2009
Os-5158/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Marjete Mete Žlebnik, Moškričeva ulica 7, Ljubljana, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 13/72 z dne
3. 5. 1972, sklenjena med gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Šarc Ivanom, Bolkova
39, Homec, Radomlje, kot kupcem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 35, v V. nadstropju stanovanjskega bloka BVI, Domžale,
sedaj vpisana v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 35.E, v vložku 6184/36, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marjete Mete Žlebnik do 3/5 in Marte
Peterlin do 2/5 celotne nepremičnine, obe
Moškričeva ulica 7, Ljubljana, na podlagi

kupoprodajne pogodbe z dne 2. 6. 1982,
sklenjene med prodajalcem Šarc Ivan, Župančičeva 11, Domžale, ter predlagateljico
in Peterlin Marto, kot kupovalkama.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 2376/2010
Os-5160/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Dragana Jukića, Župančičeva
ulica 9, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1161 z dne 30. 8.
1971, sklenjena med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem in Marijo Debernardi, Stara
cesta 6, Portorož, kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 19, v 2. nadstropju stanovanjskega stolpiča B V – Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 19.E, v vložku 61850, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6. 1985,
sklenjene med Marijo Debernardi, Stara
cesta 6, Portorož, kot prodajalko, in predlagateljem, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da 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 v Domžalah
dne 20. 7. 2010
Dn 2799/2010
Os-5162/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Andreje Kovačič, Ljubljanska
cesta 84, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB–1/I–144 z dne 14. 4. 1986,
sklenjene med prodajalcema SGD Beton
Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje, ter
kupovalko Jano Vidmar, Podgora 3, Dol pri
Ljubljani.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v poslovno stanovanjskem objektu SPB1 Domžale, sedaj
vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina
št. 37.E, v vložku št. 5855/38, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 3. 2004,
sklenjene med Jano Vidmar, Podgora pri
Dolskem 3, Dol pri Ljubljani kot prodajalko,
ter predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2010
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Dn 5801/2008
Os-5172/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Jereb Irene, Župančičeva
ulica 6, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št. 46 z dne 9. 10. 1968,
sklenjene med gradbenim podjetjem Obnova kot prodajalcem, in Mavko Dragom kot
kupcem, ter kupoprodajne pogodbe z dne
20. 7. 1982, sklenjene med Mavko Dragom
kot prodajalcem, in Knavs Antonom, Knavs
Štefko in Narat Izidorjem, kot kupci.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta
se izgubila, je bilo enosobno stanovanje na
naslovu Župančičeva 6, Domžale, sedaj vpisano v zemljiško knjigo kot nepremičnina
št. 34.E, v vl. št. 5075/34, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 5. 1995,
sklenjeno med prodajalcema Ines Naumovski in Dražen Naumovski, oba Župančičeva ulica 6, Domžale, ter predlagateljico, kot
kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 7. 2010
Dn 3231/2010
Os-5174/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Friderike Logar, Ljubljanska
cesta 97, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer kupne pogodbe št. 2461 z dne 31. 1.
1983, sklenjene med prodajalcem GIP Obnova, Titova cesta 39, Ljubljana, in kupcema
Juhant Matejo ter Juhant Magdo Bibiano,
obe Ljubljanska 100, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje št. 6,
v stanovanjsko poslovnem objektu SPB-2
Domžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 6.E, v vložku 6083/7, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 4. 1999,
sklenjene med prodajalkami Kos Matejo,
Kokošnje 20, Dob pri Domžalah in Hafner
Magdo Bibiano, Smetanova 32, Maribor, ter
predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 2574/2010
Os-5175/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Janeza Prašnikarja, Gregorčičeva ulica 2, Radomlje, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 72 z dne 15. 11.
1968, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje Obnova Ljubljana, in kupovalko
Zvonko Rožič, Prešernova 6, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 40 v 5. nadstropju stanovanjskega stolpiča B – I Dom-

žale, sedaj vpisana v zemljiško knjigo kot
nepremičnina št. 41.E, v vložku 6229/42,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupne pogodbe z dne 7. 7. 1975, sklenjene med prodajalko Rožič Zvonko, Župančičeva 7, Domžale, ter predlagateljem, kot
kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2010
Dn 2371/2010
Os-5177/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljev Antona in Albine Tarča,
oba Župančičeva ulica 9, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe
št. 1349 z dne 20. 4. 1972, sklenjena med
gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot prodajalcem, in Lukek
Janezom ter Lukek Jelko, Celovška 491,
Ljubljana kot kupcema, in kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 6. 1976, sklenjena med
Lukek Janezom in Lukek Jelko, Zupančičeva 9, Domžale, kot prodajalcema, in Tarča
Antonom ter Tarča Albino, Rašiška 16, Ljub
ljana, kot kupcema.
Predmet pogodbe, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo dvosobno stanovanje št. 28,
v 4. nadstropju stanovanjskega stolpiča B V
– Domžale, sedaj vpisan v zemljiško knjigo
kot nepremičnina št. 28.E, v vložku 6185/29,
k.o. Domžale.
Vknjižba solastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6. 1976,
katere vzpostavitev se tudi zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2010
Dn 1661/2010
Os-5180/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Dragice Kokalj, Župančičeva
ulica 9, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1142/1 z dne 23. 8.
1972, sklenjena med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Kokalj Janezom ter Kokalj
Dragico, Klunova 11, Ljubljana.
Predmet pogodb, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 9,
v I. nadstropju stanovanjskega stolpiča BVDomžale, sedaj vpisan v zemljiško knjigo
kot nepremičnina št. 9.E, v vložku 6185/10,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva
ter sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. D 41/2003 z dne
12. 10. 2004.
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Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 1659/2010
Os-5181/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Ivane Ocvirk, Župančičeva
ulica 9, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6. 1978, sklenjena med Hušić Suljemanom in Bajramo,
takrat stanujoča Zupančičeva 9, Domžale,
kot prodajalcema, in Ocvirk Ivano, takrat
stanujočo Zupančičeva 6, Domžale, kot kupovalko.
Predmet pogodb, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje v stanovanjskem stolpiču BV-Domžale, sedaj
vpisan v zemljiško knjigo kot nepremičnina
št. 18.E, v vložku 6185/19, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 1839/2010
Os-5182/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Hasana in Asije Rošić, oba
Župančičeva ulica 9, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, kupoprodajne pogodbe št. 1495 z dne
9. 10. 1972, sklenjena med gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljub
ljana, kot prodajalcem in Humar Markom in
Sonjo, Topniška 32, Ljubljana, kot kupcema,
kupne pogodbe z dne 21. 2. 1975, sklenjene
med Humar Markom in Sonjo, Župančičeva
9, Domžale, kot prodajalcema in Klobasa
Mileno, Prešernova 1, Domžale, kot kupovalko, ter delilne pogodbe z dne 6. 10. 1995,
sklenjena med Srebrenič Hermino, Ceglo
6/b, Dobrovo v Brdih, kot solastnica nepremičnine do 4868/10000, in Šumanici Zlatkom, Župančičeva 9, Domžale, kot solastnik
nepremičnine do 5132/10000.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bilo enosobno stanovanje št. 30,
v IV. nadstropju stanovanjskega stolpiča BVDomžale, sedaj vpisan v zemljiški knjigi kot
nepremičnina št. 30.E, v vl. št. 6185/31, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 10.
1995, sklenjene med Šimunaci Zlatkom,
kot prodajalcem, in predlagateljema, kot
kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za

Stran

2378 /

Št.

72 / 10. 9. 2010

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 1830/2010
Os-5184/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Leona Mrežarja, Župančičeva
ulica 11, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 25/72 z dne 4. 10.
1973, sklenjena med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem in Leonom Mrežarjem, Litijska 215, Ljubljana, kot kupcem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje št. 17,
v V. nadstropju stanovanjskega bloka BVDomžale, sedaj vpisan v zemljiško knjigo
kot nepremičnina št. 17.E, v vl. št. 6184/18,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 1662/2010
Os-5185/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Suljemana Hušića in Bajrame
Hušić, oba Župančičeva ulica 9, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1269 z dne 21. 12. 1971, sklenjena med gradbenim podjetjem Obnova Ljub
ljana, Titova 39, Ljubljana, kot prodajalcem,
ter Dolinar Dušanom in Dolinar Slavico, takrat stanujoča Veliki Štradon 8, Ljubljana,
kot kupcema.
Predmet pogodb, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje št. 21,
v III. nadstropju stanovanjskega stolpiča BVDomžale, sedaj vpisan v zemljiško knjigo
kot nepremičnina št. 21.E, v vl. št. 6185/22,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka, za vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 6. 1978, sklenjene med Dolinar
Slavico in Dolinar Dušanom, Župančičeva
9, Domžale, kot prodajalcema, ter predlagateljema, kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 1660/2010
Os-5187/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Jožefe Kovačič, Župančičeva
ulica 9, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1145/1 z dne 23. 8.
1972, sklenjene med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
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prodajalcema in Kovačič Jožefo, Borutova
8, Ljubljana, kot kupovalko.
Predmet pogodb, katere izvirnik se je
izgubil, je bila garsonjera št. 15, v II. nadstropju stanovanjskega stolpiča BV-Domžale, sedaj vpisana v zemljiško knjigo kot
nepremičnina št. 15.E, v vložku 6185/16,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2010
Dn 6032/2008
Os-5188/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Belcijan Viktor, Klopce
4, Dol pri Ljubljani, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 11. 1969 in
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4. 1970,
sklenjene med prodajalci Kaplja Janez,
Kajuhova 36, Ljubljana, Porle Marija, Dunajska 179, Ljubljana, Stegel Frančiška,
Hubadova 41, Ljubljana, Kaplja Antonija,
Posavskega 18, Ljubljana, Sasso Jožefa,
Vinje 22, Dol pri Ljubljani, Vehovec Rozalija,
Straža 29, Moravče, Vehovec Matilda, Zgornja Dobrava 133, Ljubljana in kupcem Viktor
Belcijan, Klopce 4, Dol pri Ljubljani.
Predmet pogodbe, katerih izvirnika sta
se izgubila, sta bili parc. št. 1277 in 1278,
obe k.o. Vrhpolje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote, na podlagi
listin, katerih vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 7. 2010
Dn 2946/2007
Os-4489/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Sonje Kuhar, Pugljeva ulica 15, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba SPL d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 9, v 2. nadstropju, na naslovu Jana
Husa 3, Ljubljana, z ident. št. 109.E, vpisano v podvl. št. 1009/32, k.o. Udmat, dne
3. 2. 2010, pod opr. št. Dn 2946/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanje št. 49 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Abanko d.d.
Ljubljana, Titova 40, Ljubljana (kot prodajalcem) in Majdič Andrejem, Jana Husa 3,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 109.E, vpisano v podvl.
št. 1009/32, k.o. Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2010
Dn 27078/2008
Os-4490/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Česnika, Pelechova cesta 74, Preserje
pri Radomljah, ki ga Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za poslovni prostor
št. VII, v pritličju z ident. št. 353.E in št. VII,
v kleti z ident. št. 354.E, na naslovu Celovška cesta 149, Ljubljana, vpisana v podvl.
št. 2180/174 v k.o. Zgornja Šiška, dne 31. 5.
2010, pod opr. št. Dn 27078/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med SGP Stavbenik Izola,
Koper (kot prodajalcem) in podjetjem »Prehrano«, export import Ljubljana, Kersnikova
cesta 2, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 353.E in
354.E, vpisano v podvl. št. 2180/174, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 4.
1969, sklenjene med podjetjem »Prehrano«, export import Ljubljana, Kersnikova
c. 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Česnik
Jožetom, Preserje 97, Radomlje (kot prodajalcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 353.E in 354.E, vpisano v podvl.
št. 2180/174, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 10.
1997, sklenjene med Česnik Jožetom, Preserje, Pelechova 74, Radomlje (kot prodajalcem) in podjetjem Korona d.o.o., Šaranovičeva 21a, Domžale (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 353.E
in 354.E, vpisano v podvl. št. 2180/174, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
Dn 1026/2010
Os-4732/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 437, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnje-
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nih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1025/2010
Os-4733/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 188, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Os-4734/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 219, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1021/2010
Os-4735/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 179, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010

Dn 1020/2010
Os-4736/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 175, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 7. 2010
Dn 1019/2010
Os-4737/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 143, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1018/2010
Os-4738/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 132, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1017/2010
Os-4739/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 84, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
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2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1016/2010
Os-4740/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 135, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1012/2010
Os-4741/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 173, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1011/2010
Os-4742/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 151, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
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komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1010/2010
Os-4743/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 127, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1009/2010
Os-4744/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 117, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1008/2010
Os-4745/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 163, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpi-
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som v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1007/2010
Os-4746/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 161, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1006/2010
Os-4747/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 140, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 7. 2010
Dn 1005/2010
Os-4748/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 93, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010

Dn 1004/2010
Os-4749/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 137, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1003/2010
Os-4750/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 108, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1002/2010
Os-4751/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 94, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1001/2010
Os-4752/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 172, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
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2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 1000/2010
Os-4753/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 153, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 999/2010
Os-4754/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 99, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 998/2010
Os-4755/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 97, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica

komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 997/2010
Os-4756/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 150, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 996/2010
Os-4757/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 121, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 995/2010
Os-4758/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 146, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
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v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 994/2010
Os-4759/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 183, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 993/2010
Os-4760/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 182, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 992/2010
Os-4761/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 176, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
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Dn 991/2010
Os-4762/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 144, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 7. 2010
Dn 990/2010
Os-4763/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 170, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 989/2010
Os-4764/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 115, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 988/2010
Os-4765/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 91, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
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2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 987/2010
Os-4766/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 145, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 986/2010
Os-4767/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 114, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 985/2010
Os-4768/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 190, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica

komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 984/2010
Os-4769/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 171, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 983/2010
Os-4770/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige za parc. št. 220, k.o. Ladra, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 8.
do 29. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča
in tam bodo v tem času navedene listine
vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010 med
delovnim časom sodišča bo predsednica
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču
v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2010
Dn 328/2009
Os-5333/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 28. 1. 2009 na predlog Nikolaja Friškovca, Trg 64, 2391 Prevalje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri
nepremičnini z identifikacijsko številko dela
stavbe 884-605-4 (4.E), ki predstavlja stanovanje št. 4, vpisano v vl. št. 1336/4, k.o.
Farna vas v drugi etaži, v izmeri 57,87 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Trg 64,
Prevalje, ležeči na parc. št. 411/50, k.o. Farna vas, izdalo sklep Dn 328/2009 z dne
24. 6. 2010, s katerim je začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 102b/91 z dne 2. 8. 1993, sklenjene po Stanovanjskem zakonu (Ur. l. RS,
št. 18/91 in spremembe; SZ) med prodajal-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cem Skupščino Občine Ravne na Koroškem
in kupcema Božo Zalesnik in Kristjanom Zalesnikom, stanujočima Trg 64, Prevalje, za
prodajo stanovanja št. 4, v nadstropju P,
v izmeri 51,87 m2, v stanovanjski hiši Trg 64,
Prevalje, ležeči na parc. št. 411/43, vpisani
v vl. št. 437, k.o. Farna vas, in
– darilne pogodbe z dne 6. 10. 1993,
sklenjene med darovalcema Božo Zalesnik
in Kristjanom Zalesnikom in obdarjenko Tatjano Barl, stanujočo Čečovje 54, Ravne na
Koroškem, za stanovanje št. 4, nadstropje P,
v stanovanjski stavbi Trg 64, Prevalje, ležeči
na parc. št. 411/43, vpisani v vl. št. 437, k.o.
Farna vas.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Nikolaja Friškovca, Trg 64, 2391
Prevalje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 8. 2010
Dn 5466/2007
Os-5361/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 21. 12. 2007 na predlog Marijana Jamerja, Ob Suhi 21, Ravne
na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini ident. št. 882-764-13
(13.E), vpisani v podvl. št. 1347/13, k.o.
Ravne – stanovanje št. 13, v peti etaži, Ob
Suhi 21, Ravne na Koroškem, izdalo sklep
Dn 5466/2007 z dne 31. 5. 2010, s katerim
je začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 4/84
z dne 7. 5. 1984, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis Ljubljana, TOZD Gradbena
enota, Ravne na Koroškem in kupcem Antonijo Vrenčur, stanujočo Titovo Velenje, Škale
št. 164, za stanovanje št. 13, v stanovanjski
hiši vl. št. 822, k.o. Ravne, parc. št. 810/1,
809/1, 809/2, 810/2, v poslovno stanovanjskem objektu S1 in S2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Marijana Jamerja, Ob Suhi 21,
Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 8. 2010
Dn 1925/2008
Os-3995/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, je
s sklepom z dne 26. 5. 2010, Dn 1925/2008,
na predlog predlagateljev Hamdije Husić in
Dibe Husić, oba stan. Žibernik 15, Rogaška Slatina, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, ki se nanaša na stanovanje št. 11, v 4. in 1. etaži stanovanjske
stavbe Žibernik 15, Rogaška Slatina, vpisano v podvložek št. 1554/11, k.o. Rogaška
Slatina, ID 11.E, kjer je vknjižena lastninska
pravica na Občino Rogaška Slatina.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo posto-

pek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3704-1/1-93, z dne 18. 1. 1993, sklenjene med »KORS« Konfekcijo oblačil Rogaška Slatina, Prvomajska 29, kot prodajalcem
in Danico Josič in Milivojem Josičem, oba
stan. Žibernik 24, Rogaška Slatina, kot kupcema, katere predmet je stanovanje št. 11,
v 4. in 1. etaži stanovanjske stavbe Žibernik
15, Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev postopka: Hamdije Husić, roj. 10. 1.
1962, stan. Žibernik 15, Rogaška Slatina in
Dibe Husić, roj. 28. 2. 1966, stan. Žibernik
15, Rogaška Slatina.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 8. 6. 2010
Dn 1325/2010
Os-5619/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka: NIKO d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30a, Koper, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin in vknjižbi lastninske
pravice, dne 31. 8. 2010 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 14. 2. 1992, sklenjene med prodajalcem Intereuropo, mednarodna špedicija, transport in pomorska
agencija p.o., Vojkovo nabrežje 32, Koper in
Iliriatrans, d.o.o., Parmova 41, Ljubljana, kot
kupcem, za poslovni prostor, in sicer pisarno
št. 7, v izmeri 24,13 m2, ter pripadajoči skupni prostor, v izmeri 6,30 m2, v 5. nadstropju
desnega dela poslovne stavbe, zgrajene na
parc. št. 1567/12, k.o. Koper,
– kupne pogodbe z dne 27. 1. 1995,
sklenjene med prodajalcem Iliriatrans d.o.o.,
Parmova 41, Ljubljana, in Iliria cargo d.o.o.,
Parmova 41, Ljubljana, kot kupcem,
– aneksa št. 1 z dne 30. 1. 1995 h kupni
pogodbi z dne 27. 1. 1995, sklenjeni med
prodajalcem Iliriatrans d.o.o., Parmova 41,
Ljubljana, in Iliria cargo d.o.o., Parmova 41,
Ljubljana, kot kupcem.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident. št.
posameznega dela stavbe 2605-01449-058,
v podvložku št. 1362/42, k.o. Koper, z označbo 58.E, last Intereurope d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se
zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve zgoraj
navedenih listin, prodajne pogodbe z dne
27. 5. 1998, sklenjene med Ilirija cargo, Parmova 41, Ljubljana in NIKO, d.o.o., Vojkovo nabrežje 30a, kot kupcem ter Izjave
Nove KBM d.d., Podružnice Ljubljana z dne
17. 6. 1998, v korist imetnika: NIKO d.o.o.,
Vojkovo nabrežje 30a, Koper, matična številka 5453224, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident. št.
posameznega dela stavbe 2605-01449-058,
vpisane v podvložku št. 1362/42, k.o. Koper, z označbo 58.E, last Intereurope d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper, do celote, se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
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z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 8. 2010
N 29/2009
Os-5620/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt na naslovu
Golnik 111, Golnik, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Kranju pod opr. št. N 29/2009 na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 43/76-5
z dne 21. 12. 1976, sklenjene med SGP
Projekt Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in Kliničnim centrom Ljubljana,
TOZD, Inštitut za pljučne bolezni in TBC
Golnik, kot kupcem, za stanovanje št. 1 v 1.
etaži, v izmeri 31,44 m2, označenem z ident.
št. 1.E, za stanovanje št. 3, v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 34,19 m2, označenem
z ident. št. 3.E in za stanovanje št. 4, v 2.
etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 35,44 m2,
označenem z ident. št. 4.E, vsi v večstanovanjskem objektu Golnik 111, Golnik.
Vknjižba lastninske pravice se pri vseh
stanovanjih zahteva v korist Bolnišnice Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in
alergijo, matična številka 1190997, Golnik
36, Golnik.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 8. 2010
Dn 25520/2009
Os-4386/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Strajnarja, Celovška cesta 179, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino z ident.
št. 57.E, vpisani v podvl. št. 4342/57, k.o.
Zgornja Šiška, dne 31. 5. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št.
G 206/67 z dne 31. 1. 1967, sklenjene med
Giposs Ljubljana, kot prodajalcem in Antonom Strajnarjem, takrat Titova 10, Ljubljana,
kot kupcem, katere predmet je prodaja oziroma nakup garažnega boksa, zdaj z ident.
št. 57.E, vpisan v podvl. št. 4342/57, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2010
Dn 25362/2009
Os-4388/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Olge Kapun, Mašera Spasićeva ulica 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garaža z ident. št. 49.E, vpisana v podvl. št. 3669/50, k.o. Bežigrad, dne
17. 5. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 2428/66 z dne 22. 8. 1966,
sklenjene med SGP Stavbenik Izola, kot
prvopogodbeno stranko in Jožetom Pogačarjem, Rožanska 5, Ljubljana, kot drugopogodbeno stranko, in sicer za nepremičnino,
garaža z ident. št. 49.E, vpisana v podvl.
št. 3669/50, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Jožetom Pogačarjem, Rožanska 5, Ljubljana, kot prodajalcem in Olgo Kapun, Glavarjeva 18, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino,
garaža z ident. št. 49.E, vpisano v podvl.
št. 3669/50, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2010
Dn 24976/2009
Os-4389/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nade Ferenc, Trubarjeva ulica 81, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. C27 z ident. št. 227.E,
vpisanem v podvl. št. 2292/240, k.o. Tabor,
dne 31. 5. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 197/91 z dne
11. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalcem, in Henrikom in Marino Marko, oba takrat Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, kot kupcema, katere predmet je
prodaja oziroma nakup stanovanja št. 27,
v IV. nadstropju stavbe na Trubarjevi cesti
81 v Ljubljani, zdaj z ident. št. 227.E, vpisanem v podvl. št. 2292/240, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2010
Dn 29829/2009
Os-4642/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Muhameda Mešića, Zakotnikova 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 10.E, vpisani v podvl.
št. 2025/10 in nepremičnini z ident. št. 11,
v podvl. št. 2025/11, v k.o. Moste, dne 21. 6.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalcem, in Izolirko Ljubljana d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
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za samsko sobo št. 8, zdaj z ident. št. 10.E,
v podvl. št. 2025/10, in samsko sobo št. 9,
zdaj z ident. št. 11, v podvl. št. 2025/11,
v 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2010
Dn 29226/2009
Os-4929/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Milke Savičić, Zakotnikova 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 110.E, vpisani v podvl.
št. 2025/110, k.o. Moste, dne 21. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Mestno občino Ljubljana, kot prodajalcem
in Kolinsko d.d. Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za samsko sobo št. 411, zdaj z ident.
št. 110.E, v podvl. št. 2025/110, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 31385/2009
Os-4930/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Safeta Kidirića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah,
samska soba št. 215, z ident. št. 63.E, vpisani v podvl. št. 2025/63 v k.o. Moste, dne
23. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Izolirko Ljub
ljana d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, samska
soba št. 215, z ident. št. 63.E, vpisani v podvl. št. 2025/63, v 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 30904/2009
Os-4999/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Panđa, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 208, z ident. št. 57.E, vpi-

sani v podvl. št. 2025/57, k.o. Moste, dne
8. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot
prodajalcem in Mineral d.o.o., Letališka 5,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 208, z ident. št. 57.E,
vpisani v podvl. št. 2025/57, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 12271/2009
Os-5002/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Uršule in Gregorja Božiča, oba Celovška
cesta 44, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, garaža št. 41, z ident.
št. 41.E, vpisani v podvl. št. 2333/41, k.o.
Spodnja Šiška, dne 5. 7. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 3. 3.
1977, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Meto Škarja Skerget in
Bogomirjem Skerget, oba Žibertova 1, Ljub
ljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, garaža št. 41, z ident. št. 41.E, vpisani
v podvl. št. 2333/41, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
Dn 12125/2009
Os-5569/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Gregorja Šašela, Kvedrova cesta 36, Ljub
ljana, ki ga zastopa Urban d.o.o., Omejčeva
ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža, z ident.
št. 112.E, vpisani v podvložek št. 386/112,
v k.o. Nove Jarše, dne 9. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. 71-126G, z dne 16. 10. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Gradis, Ljubljana, kot prodajalcem in Lukatom Strenarjem, Cesta 1.
maja, Kranj, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, garažo, z ident. št. 112.E, vpisano
v podvložek št. 386/112, v k.o. Nove Jarše;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine, z dne 23. 2. 1995, sklenjene
med Lukatom Strenarjem, Cesta 1. maja,
Kranj, kot prodajalcem in Gregorjem Šašelom, Kvedrova cesta 36, Ljubljana.
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
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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. 8. 2010
Dn 14912/2009
Os-5570/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kovačević Nezira, Ulica Pregnancev 16,
Ljubljana, ki ga zastopa notar Jože Sikošek, Bravničarjeva 13, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 19, v 3. nadstropju, na naslovu Prušnikova ulica 25, Ljubljana, z ident.
št. 18.E, podvl. št. 1848/18, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 23. 6. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe z dne 12. 5. 1972, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper (kot prodajalcem) in Miro Galovič, Rimska cesta 2, Ljubljana (kot kupcem),
in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 19,
v 3. nadstropju, na naslovu Prušnikova
ulica 25, Ljubljana, z ident. št. 18.E, podvl.
št. 1848/18, k.o. Šentvid nad Ljubljano;
– dodatne pogodbe z dne 12. 5. 1972,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper (kot prodajalcem)
in Miro Galovič, Rimska cesta 2, Ljubljana
(kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 19, v 3. nadstropju, na naslovu Prušnikova ulica 25, Ljubljana, z ident.
št. 18.E, podvl. št. 1848/18, k.o. Šentvid
nad Ljubljano.
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. 8. 2010
Dn 28288/2009
Os-5571/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štular Marije, Kogojeva ulica 6, 1000 Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 54.E,
vpisano v podvl. št. 3264/55, k.o. Dravlje,
dne 17. 6. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe z dne 30. 6. 1969,
sklenjene med Giposs Ljubljana, kot prodajalcem ter kupcem Šušnik Janezom in
Šušnik Rafaele,
– darilne pogodbe z dne 30. 6. 1975,
sklenjene med Sušnik Rafaelo roj. Šular, kot
darovalko in Štular Marijo, kot obdarjenko.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2010

Dn 29562/2009
Os-5572/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Platovšek Nataša, Letališka 32, 1000 Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
parc. št. 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5,
vl. št. 725, k.o. Poljansko predmestje in nepremičnini parc. št. 183/1, 183/2, vl. št. 67,
k.o. Poljansko predmestje, dne 5. 7. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe namesto razlastitve z dne
18. 3. 1992, št. 498/1-1992, sklenjene med
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana ter
Milko Rojšek-Plantan in Milojem Rističem,
– pogodbe namesto razlastitve z dne
9. 9. 1992, št. 1416/1-1992, sklenjene med
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana ter
Milko Rojšek-Plantan, in sicer za nepremičnino, parc. št. 184/1, 184/2, 184/3, 184/4,
184/5, vl. št. 725, k.o. Poljansko predmestje
in nepremičnini, parc. št. 183/1, 183/2, vl.
št. 67, k.o. Poljansko predmestje.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2010
Dn 15225/2009
Os-5573/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Šmalc Melanije, Ziherlova ulica 39, Ljub
ljana, ki jo zastopa notarka Eva Simona
Tomšič, Kolezijska ulica 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnino,
stanovanje št. 1, v 1. etaži, na naslovu Ziherlova ul. 39, Ljubljana, z ident. št. 1.E,
podvl. št. 653/1, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 29. 7. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 43/79 z dne
10. 12. 1979, sklenjene med GIP Ingrad
Celje (kot prodajalcem) in Iskra Elektrooptika d.d., Stegne 7, Ljubljana (kot kupcem),
in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 1,
v 1. etaži, na naslovu Ziherlova ul. 39, Ljub
ljana, z ident. št. 1.E, podvl. št. 6531/1, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2010
Dn 4382/2010
Os-5574/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Angele Oven, Prušnikova 54, Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, z ident. št. 324.E, vpisani
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v podvl. št. 1839/94, k.o. Šentvid nad Ljub
ljano, dne 21. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. G-416/67 z dne 29. 6.
1967, sklenjene med Giposs Ljubljana, kot
prodajalcem ter Florjančič Vero in Florjančič Francem, oba Celovška 372, Ljubljana,
in sicer za nepremičnino, garažo, z ident.
št. 324.E, vpisano v podvl. št. 1839/94, k.o.
Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2010
Dn 14371/2010
Os-5575/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Dragana in Vide Ilić, oba Jarška cesta 20,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini z ident. št. 3.E, vpisani v podvl. št. 196/2, k.o. Brinje II, dne 16. 8. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. III
– 2/c-66/27-64 z dne 11. 6. 1964, sklenjene
med Skupnostjo železniških podjetij Ljub
ljana – Investicijska grupa kot izročiteljem in
Kovačič Katarino kot prevzemnico, in sicer
za nepremičnino, z ident. št. 3.E, vpisano
v podvl. št. 196/2, k.o. Brinje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2010
Dn 12309/2009
Os-5576/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gordane Novović,
Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine
d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 614, zdaj z ident. št. 144.E, pri podvl.
št. 3342/116, k.o. Dravlje, dne 9. 7. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 3-2849/79-KP z dne 27. 8. 1979, sklenjene med Komunalno skupnostjo Občine
Ljubljana Šiška, kot prodajalcem in Danico
Rožman, Draveljska 10/E, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, za stanovanje
št. 614, zdaj z ident. št. 144.E, pri podvl.
št. 3342/116, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2010
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Dn 29839/2009
Os-5577/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sebastjana Meniča, Borjana 74, Breginj, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 226, z ident. št. 74.E, vpisani v podvl. št. 2025/74, v k.o. Moste, dne
13. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana,
Ljubljana, kot prodajalcem in Izolirko Ljub
ljana, d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, samsko
sobo, št. 226, z ident. št. 74.E, vpisano
v podvl. št. 2025/74, v 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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2010
Dn 735/2010
Os-5631/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev etažnih lastnikov stavbe Šarhova 22, 24 in 26 v Ljubljani, ki jih zastopa Emona, d.o.o., Šmartinska cesta 130,
Ljubljana, za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanje z ident. št. 2.E, v podvl. št. 1444/2, k.o. Brinje I, dne 20. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, soinvestitorska pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Skladom za gradnjo stanovanjskih hiš občine
Ljubljana, kot prodajalcem in etažnimi lastniki
stavbe Šarhova 22, 24 in 26 v Ljubljani, kot
kupci, in sicer za nepremičnino, stanovanje
z ident. št. 2.E, v podvl. št. 1444/2, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2010
Dn 32751/2009
Os-5632/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alima Imamovića, Bilečanska ulica 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 87.E, vpisani v podvl. št. 2025/87, k.o. Moste, dne 5. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Izolirko Ljubljana d.o.o., Ob
železnici 18, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 313,
z ident. št. 87.E, vpisani v podvl. št. 2025/87,
v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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mesecu od objave tega oklica 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. 8. 2010
Dn 32749/2009
Os-5633/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tanje Turkalj, Zakotnikova ulica 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska soba št. 315, z ident.
št. 89.E, vpisani v podvl. št. 2025/89, v k.o.
Moste, dne 19. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, Ljubljana, kot prodajalcem in Republiko Slovenijo, Stanovanjsko komisijo vlade,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 315, z ident. št. 89.E, vpisani
v podvl. št. 2025/89, v 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2010
Dn 29827/2009
Os-5634/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vahide Ljubijankić, Ambrožev trg 7, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska soba, št. 303, z ident. št. 77.E,
vpisani v podvl. št. 2025/77, k.o. Moste,
dne 27. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot
prodajalko in Kolinsko d.d., Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za nepremičnino, samsko sobo, št. 303, z ident. št. 77.E, vpisani
v podvl. št. 2025/77, 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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2010
Dn 11504/2010
Os-5635/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Pardubskyija, Vrtača 7a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
garažni boks s parc. št. 731.S, vpisani v vl.
št. 14, v k.o. Gradišče I, dne 7. 7. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z leta
1967, sklenjene med takratno Občino Ljub
ljana Vič - Rudnik (kot prodajalcem) in An-

drejem Pardubskyijem (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garažni boks s parc.
št. 731.S, vpisani v vl. št. 14, v k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2010
Dn 29837/2009
Os-5636/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borislava Todorovića, Zakotnikova 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, samska soba št. 420, z ident.
št. 120.E, vpisani v podvl. št. 2025/120, k.o.
Moste, dne 9. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalko in Mineral d.d., Letališka 5, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino, samsko sobo št. 420, z ident.
št. 120.E, vpisano v podvl. št. 2025/120,
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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2010
Dn 29840/2009
Os-5637/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kaseme Viteškić, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 418, z ident. št. 118.E,
vpisani v podvl. št. 2025/118, k.o. Moste,
dne 9. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana,
kot prodajalko in Izolirko Ljubljana d.o.o.,
Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, samsko sobo
št. 418, z ident. št. 118.E, vpisano v podvl.
št. 2025/118, 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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2010
Dn 6974/2010
Os-5638/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Vavpotiča, stanujočega Gosposvetska
cesta 22, Maribor, ki ga zastopa Cekov ne-
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premičnine d.o.o., Prešernova ulica 10a,
Maribor, po direktorici Nives Cekov, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1754/30, k.o. Koroška
vrata, pod opr. št. Dn 6974/2010 dne 22. 7.
2010, izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 1810/92 z dne
17. 1. 1992, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko Občino Maribor, ki jo je zastopal
predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in
kupcem Mirom Pucem, stanujočim Gosposvetska cesta 22, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje, št. 30,
v VIII. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Gosposvetska cesta 22, Maribor, na
parc. št. 1577, k.o. Koroška vrata in na njem
dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice
v korist kupca,
– prodajne pogodbe sklenjene v času
od 10. 3. 1992 do 4. 4. 1996, med prodajalcem Mirom Pucem, stanujočim Gosposvetska cesta 22, Maribor in kupcem Andrejem
Horvatom, stanujočim Škerjančeva ulica 6,
Ljubljana, za stanovanje št. 30, v VIII. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Gosposvetska cesta 22, Maribor.
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 Mariboru
dne 1. 9. 2010
Dn 8619/2010
Os-5639/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Magde Mlinarič, stanujoče Trubarjeva
ulica 6, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Dušan Logar, Trg Leona Štuklja 5, Maribor,
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 1534, pripisani vl. št. 1204, k.o.
Koroška vrata, pod opr. št. Dn 8619/2010,
20. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene v letu 1975
med prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje Maribor p.o., Gosposvetska cesta 29,
Maribor, ki ga je zastopal glavni direktor
Franc Gačnik in kupcem Jožetom Grebencem, stanujočim Gosposvetska cesta 35,
Maribor, za garažo št. 34, med Gosposvetsko cesto in Smetanovo ulico, zgrajeno na
parc. št. 1537, k.o. Koroška vrata.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 2010
Dn 2301/2009
Os-5640/10
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
je po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Galun, Potrčeva ulica 7, Poljčane,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 4/93, ki sta

jo dne 23. 7. 1993, sklenila LIP otroško
pohištvo Poljčane, ki ga je zastopal direktor Anton Križanič, kot prodajalec in Marija
Galun, Potrčeva 7, Poljčane, kot kupovalka, katere predmet je stanovanje, št. 1,
v I. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Potrčeva 7, Poljčane, stoječe na parc.
št. 220/1, pripisani pri vl. št. 384, k.o. Poljčane (sedaj nepremičnina ID št. 782-54-1.E
– stanovanjski prostor v 3. etaži, Potrčeva
ulica 7, 2319 Poljčane, vpisana v podvložku št. 723/1, k.o. Poljčane, in nepremičnina ID št. 782-54-5.E – nestanovanjski
prostor v 1. etaži, Potrčeva ulica 7, 2319
Poljčane, vpisana v podvložku št. 723/5,
k.o. Poljčane).
Sodišče je s sklepom z dne 27. 8. 2010
pričelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine na podlagi kopije kupoprodajne pogodbe z dne 23. 7. 1993, o prodaji
opisanih nepremičnin, ker je predlagateljica s stopnjo verjetnosti izkazala, da je bilo
v njeno korist oziroma v korist njenih pravnih prednikov izstavljeno zemljiškoknjižno
dovolilo, ki ustreza pogojem za vknjižbo
lastninske pravice, in da se je ta listina uničila oziroma izgubila (1. točka prvega odstavka 234. člena ZZK-1), izpolnjeni pa so
tudi drugi pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice (2. točka prvega
odstavka 234. člena ZZK-1).
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini ID št. 782-54-1.E – stanovanjski prostor v 3. etaži, Potrčeva ulica 7, 2319 Poljčane, vpisani pri podvložku št. 723/1, k.o.
Poljčane, in nepremičnini ID št. 782-54-5.E
– nestanovanjski prostor v 1. etaži, Potrčeva ulica 7, Poljčane, vpisani pri podvložku št. 723/5, k.o. Poljčane, se zahteva v korist predlagateljice Marije Galun,
Potrčeva ulica 7, 2319 Poljčane, EMŠO:
0508959505342, do 1/1.
Sodišče poziva vse morebitne imetnike
pravic, 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 predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 27. 8. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 192/2009
Os-5229/10
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Mojci Kanc v pravdni zadevi tožeče stranke NLB d.d., Trg Republike 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Šušteršič iz
Ljubljane proti toženi stranki Leopold Pogačar, Zlato Polje 2, Domžale, ki ga zastopa
začasna zastopnica odv. Nina Radulović iz
Ljubljane, zaradi 3.646,05 EUR, dne 14. 7.
2010 sklenilo:
toženi stranki Leopold Pogačar, nekdaj stanujočemu na naslovu Zlato Polje 2,
Domžale, sedaj neznanega prebivališča,
se v tem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Jagoda Cujnik, Ljubljanska
cesta 76, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku zastopala toženo stranko, vse dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči so-
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dišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Dosedanja začasna zastopnica Nina Radulović se razreši.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 7. 2010
I 459/2006
Os-5285/10
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika, vaš znak 00 300-03530677
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Adriatic Koper proti
dolžniku Nerminu Hajrudinoviću, Slamnikarska 2, Domžale, zaradi izterjave 211,52 EUR
s pp, dne 10. 8. 2010 sklenilo:
dolžniku Nerminu Hajrudinoviću, nekdaj
stanujočemu na naslovu Slamnikarska 2,
Domžale, se v tem postopku postavi začasni zastopnik odvetnik Miklič Nikič Suzana,
Ljubljanska cesta 102, Domžale, ki bo v tem
postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 8. 2010
I 41/2008
Os-4691/10
Okrajno sodišče v Idriji je v izvršilni zadevi mld. upnika Tjan Dogša, ki ga zastopa
zakonita zastopnica mama Nataša Kosmač,
oba stanujoča S. Bloudka 15, Idrija, zoper
dolžnika Mirana Dogša, na podlagi 5. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju, Miranu Dogši postavilo začasno zastopnico odvetnico Vesno
Fašink iz Idrije, Mestni trg 2.
Imenovana začasna zastopnica bo zastopala 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 je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 12. 7. 2010
In 383/2007
Os-5231/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 383/2007 z dne
13. 12. 2007, upnika Zavarovalnica Triglav
d.d., Ljubljana, OE Kranj, Bleiweisova 20,
Kranj, proti dolžniku Bogdanu Zupanu, Tacenska cesta 125E, Ljubljana, zaradi izterjave 3.774,27 EUR s pripadki, se dolžniku
Bogdanu Zupanu, Tacenska 125E, Ljub
ljana, postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 8. 2010
I 1757/2000
Os-5232/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice SKB Banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Goranu
Hodžiću, Gašperšičeva 8, Ljubljana, ki ga
zastopa zak. zast. odv. Magyar Erjavec,
Glinška ulica 10, Ljubljana, zaradi izterjave
624,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Goranu Hodžiću se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Magyar Erjavec, Glinška ulica 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
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pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2010
VL 45714/2008
Os-5342/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2,
Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Breda Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana – dostava,
proti dolžniku Renatu Hudorovac, Trdinova
cesta 20, Šentjernej, ki ga zastopa zak. zast.
odv. Marko Štamcar, Novi trg 11, Novo mesto, zaradi izterjave 234,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Renatu Hudorovac, Trdinova
cesta 20, Šentjernej, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marko Štamcar, Novi trg 11, kompleks B,
Novo mesto.
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. 6. 2010
I 2060/2003
Os-5420/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub
ljana, proti dolžniku Jožetu Štumbergerju,
Gregorčičeva 15, Ljubljana, ki ga zastopa
zak. zast. odv. Suzana Miklič Nikič, Ljub
ljanska cesta 102, Domžale, zaradi izterjave
384,07 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Štumberger Jožetu se na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica, odvetnica Suzana Miklič
Nikič, Ljubljanska cesta 102, Domžale, po
vrstnem redu iz razloga, ker je njegovo bivališče neznano.
Začasna zastopnica bo Štumberger Jožeta zastopala vse dotlej, dokler ne bo Štumberger Jože ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2010
I 17740/2003
Os-5421/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, proti dolžniku Mihaleu
Zagorišku, Litostrojska c. 10, Ljubljana, ki
ga zastopa zak. zast. začasni odv. Tomaž
Mihelčič, Trubarjeva 24, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 588,38 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Zagorišek Mihaelu se na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik - odvetnik Mihelčič Tomaž,
Trubarjeva 24, Ljubljana, po vrstnem redu iz
razloga, ker je njegovo bivališče neznano.
Začasni zastopnik bo Zagorišek Mihaela
zastopal vse dotlej, dokler ne bo Zagorišek Mihael ali njegov pooblaščenec nastopil
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pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2010
Ig 54/2007
Os-4171/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Finex trgovina, storitve,
inženiring d.o.o., Slance 4, Teharje, ki ga zastopa odv. Jerneja Jazbinšek-Goričan, Ljub
ljanska 3a, Celje, zoper dolžnika Mitja Zupan
s.p., Jezero 101a, Preserje, zaradi izterjave
3.367,96 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Zupan Mitji, nazadnje stanujočem Jezero 101a, Preserje, se postavi začasna zastopnica – odvetnica Jasna Simčič,
Dalmatinova ulica 1, Novo mesto.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to od dneva
postavitve pa vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojni Center za
socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 6. 2010
P 26/2010
Os-5385/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Damiana Macarola,
Gropada 18, Bazovica, Italija, ki jo zastopa
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper
toženo stranko Marija Žvab, Tomaj 78, 6211
Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto: 4.000,00 €), po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Marii Žvab, Tomaj 78, 6221 Dutovlje, sedaj
neznanega bivališča, s sklepom z dne 14. 7.
2010 postavilo začasno zastopnico, in sicer
odvetnico Lenčko Žefran, Partizanska 63,
6210 Sežana, ki bo toženko v tem postopku
zastopala vse do takrat, dokler toženka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 8. 2010
P 60/2010
Os-5386/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Stanislava Šiškoviča,
Povžane 1/b, 6242 Materija, ki ga zastopa
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper
toženo stranko Ivana Fradel, Povžane 11,
6240 Materija, oziroma 1104, Aleksandria
Street Letrobe, Pa, ZDA, sedaj neznanega
bivališča, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem (pcto: 5.000,00 €) po
predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Ivanu Fradlu, Povžane 11, 6240
Materija, oziroma 1104, Aleksandria Street
Letrobe, Pa, ZDA, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 14. 7. 2010, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženca v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 8. 2010

Oklici dedičem
D 147/2010
Os-4340/10
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku
zapuščinski postopek po pok. Degrassi (Giuseppe) Jožef, sin Giovannija, roj.
11. 4. 1890, nazadnje stanujoč v Izoli, M.
D'Azeglio 3, razglašen za mrtvega dne
31. 12. 1965. Pismene oporoke ni zapustil,
bil pa je solastnik do 1/3 nepremičnin –
parc. št. 3896 in 3922/1, ki sta vpisani v vl.
št. 1902, k.o. Malija, in parc. št. 3191, ki je
vpisana v vl. št. 1066, k.o. Malija in lastnik
do celote parc. št. 177, ki je vpisana v vl.
št. 120, k.o. Malija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 6. 2010
D 140/2009
Os-5433/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah,
v zapuščinski zadevi po pok. Belič Štefaniji, rojeni Belič, invalidska upokojenka,
samska, rojena 29. 9. 1926, nazadnje stalno stanujoča Ulica Kozjanskega odreda
17, Rogaška Slatina, umrli dne 4. 5. 2009,
v skladu s prvim in drugim odstavkom
130. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) in prvim odstavkom 131. člena
ZD, sklenilo: objavi se oklic tistim, ki imajo
pravico do dediščine, po pokojni Belič Štefaniji, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojni Belič Štefaniji se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta,
tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni Belič Štefaniji se postavi
Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega
sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 19. 3. 2010

Kolektivni delovni spori
Kd 2/2010
Os-5618/10
Delovno sodišče v Kopru obvešča, da
je poravnalni narok in glavna obravnava
v kolektivnem delovnem sporu predlagatelja Sindikat delavcev Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, ki ga zastopa odv. pisarna Mirko Bandelj iz Ljub
ljane, zoper nasprotnega udeleženca Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.,
Ljubljanska 3a, Koper, ki ga zastopa odv.
Marko Globevnik iz Kopra, zaradi veljavnosti kolektivne pogodbe in njeno izvrševanje, določen za 18. 10. 2010, ob 9. uri,
preklican in preložen na dne 26. 10. 2010,
ob 13. uri, razpravna dvorana št. 133/I.
nadstropje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 3. 9. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
AdriaticSlovenica Zavarovalna družba d.d. PE Novo mesto, veljavnost naslednjih dokumentov: zel. karte 08-AZK-01/07
št. 1727936, 1646971, 1843352, 2001734,
2045402, 2046149, 1775071, 1737971,
1653378; vinkulacija 08-SVI-02/07 št.
00076009, 00076010, 00076156, 00076158,
00076159, 043283, 00066093, 00049555;
polica PP/06 št. 00005410; polica ZAC-5/95
št. od 0125637 do 0125640, od 0125663 do
0125670, od 0128065 do 0128070; polica
IM/99 št. od 00455948, 00455949, 00461596;
pobotnica POB 237 št. 00159852, 00164487;
polica živali ZIŽ-5/95 št. 0037747; polica
ZAN-10/06 št. 00470085; polica 07-AOD01/07 št. 00405576, 00405571, 00405573.
Ob-5564/10
Cej Martina, XXX divizije 17, Nova Gorica,
zavarovalno polico, št. 50500019462, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnq-314230
Čuš Irena, Sadjarska ulica 5, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
50500060088, izdala zavarovalnica KD življenje. m-433
Kalan Nina, Hafnerjevo naselje 80/a,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
50500000879, izdala zavarovalnica Slovenica življenje. gne-314142
Medved Srečko, Draga 18, Šentrupert,
zavarovalno polico, št. 50500021764, izdala
zavarovalnica KD življenje. gno-314482
Pavlič Natja, Podvin 202, Žalec, zavarovalno polico, št. 50500034741, izdala zavarovalnica KD življenje. gnj-314437
Pečjak Sebastijan, Lovšetova 1, Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št. pol – 02
000000831, izdala zavarovalnica Moja naložba. gng-314240
Ravnik Gašper, Hrušica 129, Hrušica,
zavarovalno polico, št. 50500009249, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnj-314237
Simonič Nada, Lovska 38, Maribor, zavarovalno polico, št. POL – 01000001624,
izdala zavarovalnica Moja naložba. m-417
Slana Marjan, Gorica 53, Puconci, zavarovalno polico, št. 50500012009, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnk-314136
Tacer Romanca, Vodruž 1, Šentjur, zavarovalno polico, št. 50500024322, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnv-314150
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500121625,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-447
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500043804,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-446
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 505000438801,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-445
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500074956,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-444
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500075048,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-443
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500075050,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-442

Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500075051,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-441
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500075170,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-440
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 41601004613505, izdala zavarovalnica KD življenje. m-439
Trauner Ludvik, Livadna ulica 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 41601004614,
izdala zavarovalnica KD življenje. m-438
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500061672, izdala zavarovalnica KD življenje. m-431
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500048113, izdala zavarovalnica KD življenje. m-430
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500047606, izdala zavarovalnica KD življenje. m-429
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500057884, izdala zavarovalnica KD življenje. m-428
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500058094, izdala zavarovalnica KD življenje. m-427
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500030291, izdala zavarovalnica KD življenje. m-426
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500030285, izdala zavarovalnica KD življenje. m-425
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500025132, izdala zavarovalnica KD življenje. m-424
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500025126, izdala zavarovalnica KD življenje. m-423
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500025135, izdala zavarovalnica KD življenje. m-422
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500025125, izdala zavarovalnica KD življenje. m-421
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500025138, izdala zavarovalnica KD življenje. m-420
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500025175, izdala zavarovalnica KD življenje. m-419
Valonte Primož, Jurski Vrh 12/c, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500025171, izdala zavarovalnica KD življenje. m-418
Vidic Klemen, Mišače 13, Kamna Gorica,
zavarovalno polico, št. POL – 0106007167,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnj-314487

Vidmar Marjana, Črni vrh 82, Črni vrh
nad Idrijo, zavarovalno polico, št. 3517267fond polica Maks Garant, izdala zavarovalnica KD življenje. gnr-314479
Završnik Milena, Shakespearova 4, Maribor, zavarovalno polico, št. 000012583,
izdala zavarovalnica Moja naložba d.d. Pokojninska družba. m-416

Spričevala preklicujejo
Ačko Bojana, Bukovec 10, Zgornja Polskava, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1996
in 1997. m-526
Ahačič Barbara, Senično 19, Križe, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje šole ekonomske in družboslovne usmeritve Kranj, izdano leta 1992.
gnz-314171
Anžur Martin, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ OŠ Planina,
izdano leta 2008. gnj-314212
Arifaj Asdren, Dobravka 7, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 2004. m-483
Arnečič Ana, Pohorje 43, Cirkulane, spričevalo za upravljanje z viličarjem, št. 150,
izdano na Ljudski univerzi na Ptuju, izdano
leta 1983. m-510
Arnuš David, Podlehnik 91, Podlehnik, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj.
gnb-314199
Ašič Lovro, Cankarjeva cesta 19, Senovo, indeks, št. 43070072, izdala Akademija
za glasbo. gne-314192
Avbelj Maja, Vodnikova 2, Domžale, maturitetno spričevalo Srednje šole v Domžalah, izdano leta 2005. gnl-314235
Babič Sanja, Na Vrh 7, Maribor, indeks,
št. 71117228, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-466
Babnik Gašper, Senožeti 62/a, Dol
pri Ljubljani, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani.
gnb-314145
Bečiri Sebijana, Korbunova 2, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
2. letnika – pomočnik peka in slaščičarja,
izdano leta 2009. m-546
Bizjak Peter, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2010. gnp-314506
Boben Anica, Žvirče 12, Hinje, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske srednje šole
Novo mesto, izdano leta 1983, izdano na
ime Miklič Anica. gnh-314489
Boben Anica, Žvirče 12, Hinje, spričevalo 4. letnika Ekonomske srednje šole Novo
mesto, izdano leta 1984, izdano na ime Miklič Anica. gng-314490
Boben Anica, Žvirče 12, Hinje, maturitetno spričevalo Ekonomske srednje šole
Novo mesto, izdano leta 1984, izdano na
ime Miklič Anica. gnf-314491
Bohinc Jože, Pod slemenom 6, Križe,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne šole Kranj,
izdano leta 1976 in 1977. gne-314467
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Bolič Miha, Postojnska 8, Pivka, spričevalo 8. razreda OŠ Pivka, izdano leta 2004.
gnx-314498
Bradelj Katarina, Bač 5, Materija, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje frizerske
šole Ljubljana, izdano leta 1991, 1992 in
1993, izdano na ime Pleskonjič Katarina.
gnt-314227
Bučar Sara, Cesta talcev 10/a, Rače,
spričevalo 1. in 2. letnika Škofijske gimnazije
Maribor, izdano leta 2008 in 2009. m-491
Burgar Nina, Pševska cesta 54, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2009. gnq-314155
Cevzar Marija, Ljubija 73, Mozirje, spričevalo 4. letnika Škofijske klasične gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2010. gnp-314481
Cimprič Nik, Štalcerji 7/a, Kočevska Reka, spričevalo 1. in 3. letnika ŠC
PET Ljubljana, izdano leta 2007 in 2009.
gng-314265
Cvetkovič Marin, Slovenska cesta 28,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnk-314211
Čehić Sara, Šmarje 111, Šmarje, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in turistične
šole Izola, izdano leta 2007. gnz-314146
Čermezel Alen, Lancova vas 25, Videm
pri Ptuju, spričevalo 9. razreda OŠ Videm –
Videm pri Ptuju, št. 234/2008-1, izdano leta
2008. gng-314190
Čibej Lara, Stritarjeva 31, Ilirska Bistrica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, izdano leta 1993. gnb-314220
De SZY Julie, Via delle Scuole 34, Pregassona, diplomo št. 395/96-97, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani dne 26. 6. 1997.
gnp-314206
Donko Manuela, Gaj nad Mariborom 58,
Zgornja Kungota, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje biotehnične šole v Mariboru, izdano
leta 2005 in 2006. m-462
Dražkovič Nadja, Starošince 34, Cirkovce, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2007 in
2009. m-499
Dujič Slavka, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine v Ljubljani, izdano leta 1997. gno-314207
Džemaili Elmina, Sokolska 97, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 2010. m-436
Džinić Anja, Repče 3, Šmarje – Sap,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2007. gnx-314148
Đira Franko, Hrvatinova 1, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 2. letnika Ekonomske
gimnazije. gnx-314198
Ferlic Barbara, Senično 17, Križe, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole, izdano leta 1996, izdano na ime Štirn
Barbara. gnx-314448
Filipič Mitja, Precetenci 35, Mala Nedelja, indeks, št. M1001273, izdala Fakulteta
za strojništvo Maribor. m-547
Fir Eva, Sela pri Zajčjem Vrhu 23, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2010. gnd-314268
Frešer Živa, Ulica Pohorskega odreda 6,
Slovenska Bistrica, potrdilo o splošni maturi
Srednje šole Slovenska Bistrica – smer gimnazija, izdano leta 2009. m-452
Geiser Marko, Morje 96/a, Fram, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2005. m-519
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Golež Martin, Kabajeva ulica 3, Maribor,
spričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m-456
Golub Tomaž, Rožnodolska 21, Maribor,
spričevalo 1. razreda saksafona in 1. in 2.
razreda solfedža Srednje glasbene in baletne šole Maribor, izdano leta 2006. m-551
Gorenc Gregor, Vaška pot 53, Radomlje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, Vegova 4, Ljubljana, izdano leta 1992. gns-314128
Gramc Peter, Velike Malence 50, Krška
vas, spričevalo 8. razreda OŠ Brežice, izdano leta 1999. gni-314188
Gramc Peter, Velike Malence 50, Krška vas, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 2001 in 2002.
gnh-314189
Grašič Katjuša, Tolsti vrh 12/a, Slovenske Konjice, spričevalo 1. letnika Biotehniške šole Maribor, izdano leta 2008. m-539
Gregor David, Volčji potok 24/g, Radomlje, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2009.
gnh-314164
Grljić Marina, Prešernova ulica 2, Šentilj
v Slov. goricah, indeks, št. 81667723, izdala
EPF Maribor. m-525
Grobljar Sara, Krimska 4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, izdano
leta 2005. gny-314447
Hajdinjak Simona, Poznanovci 64, Mačkovci, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole,
izdano leta 2010. gnu-314476
Hari Nina, Cankova 72, Cankova, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2000. gnq-314280
Hari Nina, Cankova 72, Cankova, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2001. gnp-314281
Hari Nina, Cankova 72, Cankova, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2002. gno-314282
Hauptman Biljana, Prušnikova ulica 36,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
2004, 2005 in 2006. m-450
Hauptman Mojca, Stična 43, Ivančna
Gorica, spričevalo SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, št. 12, izdano leta 1995, izdano
na ime Perič Mojca. gnd-314493
Hodžić Ekrem, Naselje Na Šahtu 15, Zagorje ob Savi, spričevalo Srednje šole Zagorje, izdano leta 1979. gnm-314234
Hohler Gregor, Ul. Pohorskega bataljona
25, Oplotnica, spričevalo o poklicni maturi
Srednje šole Slovenska Bistrica – ekonomski tehnik, izdano leta 2003. m-516
Horvat Aleksandra, Štatenberg 32, Makole, spričevalo 1. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica – ekonomski tehnik, izdano
leta 2009. m-524
Horvat Anja, Galicija 37, Žalec, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju, izdano leta
2009. m-460
Horvat Ines, Tomšičeva ulica 14/I, Lendava – Lendva, spričevalo o poklicni maturi
Dvojezične srednje šole v Lendavi, izdano
leta 2008. gnk-314236
Horvat Katja, Na hribu 1, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2007. m-481
Horvat Urška, Gorišnica 95, Gorišnica,
spričevalo 9. razreda OŠ Gorišnica, izdano
leta 2006. gnr-314154
Hozić Nadia, Cesta Ceneta Štuparja
152, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika

Srednje šole za oblikovanje in fotografijo.
gnh-314514
Hren Sara, Sp. Voličina 171, Voličina,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 4. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 1993, 1995, 1996 in 1997. m-500
Intihar Tina, Gerečja vas 12, Hajdina,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene in
kozmetične šole Maribor, izdano leta 2007.
m-490
Isić Amra, Delakova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vič, izdano leta
2002. gnh-314464
Iskrač Bojana, Gorica 72/a, Gorica pri
Slivnici, spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne šole v Celju, izdano leta 2005.
gni-314463
Izgoršek Maja, Rove 5A, Zagorje ob
Savi, spričevalo o opravljeni poklicni maturi
Vrnarske šole Celje, smer vrtnarski tehnik,
izdano leta 2006. gnl-314460
Izgoršek Maja, Rove 5A, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole Celje, smer cvetličar, izdano leta
2004. gnn-314458
Jakopič Nika, Avče 40, Kanal, spričevalo
od 1. do 3. letnika Gimnazije Tolmin, izdano
leta 2003, 2004 in 2005. gnn-314162
Jamnikar Anja, Šercerjeva 1, Velenje,
spričevalo 1. letnika ŠC Velenje – turistična
šola. gnk-314161
Jerenko Helena, Cesta Staneta Žagarja 51S, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Kranj, št. I/100,
izdano leta 2006. gnp-314231
Jerič Naja, Frenkova pot 56, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2009. gnj-314187
Jevtić Dejan, Plintovec 4/h, Zgornja Kungota, spričevalo 4. letnika in potrdilo o poklicni maturi Srednje prometne šole v Mariboru, izdano leta 2010. m-543
Juhart Samo, Prepuž 18, Zgornja Ložnica, indeks, št. 11090240253, izdala Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, leto izdaje 2009. gnu-314451
Juričinec Mohar David, Parmova ulica
13, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Domžale, izdano leta 2009.
gnp-314156
Juteršek Jure, Ljubljanska c. 33, Kamnik,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2006, 2007, 2008 in
2009. gnk-314186
Karić Sandra, Mlinska ulica 28, Maribor,
maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2006. m-464
Karlatec Lucija, Hudi kot 88, Ribnica na
Pohorju, indeks, št. S1005714, izdala Strojna fakulteta v Mariboru. m-474
Kaučič Mateja, Limbuška cesta 26, Maribor, maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 2005. m-470
Kavčič Marko, Črni vrh 64, Črni vrh nad
Idrijo, spričevalo 7. razreda OŠ Janka Premrla Vojka, izdano leta 1981. gnw-314174
Kelher Aleksandra, Einspielerjeva 26,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano
leta 2005 in 2006. gnm-314134
Kelher Aleksandra, Einspielerjeva 26,
Maribor, maturitetno spričevalo Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2006. gnl-314135
Klenovšek Sanja, Log 1, Hrastnik, spričevalo 3. in 4. letnika in maturiteno spričevalo
Gimnazije in srednje ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2002 in 2003. gnl-314210
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Klep Boris, Mlinska pot 15, Spodnji Duplek, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
kovinarske, strojne in metalurške šole Maribor, izdano leta 1997, 1998 in 1999. m-497
Klincov Marija, Šentpavel pri Domžalah
24, Domžale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Jesenice smer zdravstveni
tehnik, izdano leta 1994 do 1996, izdano na
ime Kos Marija. gnt-314252
Kline Katarina, Sp. Gorica 13, Rače, spričevalo o opravljeni poklicni maturi III gimnazije Maribor, izdano leta 2005. m-505
Kogovšek Gaja, Tinjan 32, Škofije, spričevalo 8. razreda OŠ Oskarja Kovačiča
Škofije, izdano leta 2002. gnd-314147
Kokol Robert, Gačnik 2/f, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu Železniške srednje šole Maribor, izdano leta
1992. m-541
Kolšek Jerneja, Pongrac 88/c, Griže,
spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2008. m-518
Korošec Jan, Zminec 113, Škofja Loka,
spričevalo 2. in 3. letnika Šole za strojništvo
Škofja Loka, program strojni tehnik, izdano
leta 2008 in 2009. gnj-314462
Korošec Tjaša, Zg. Petelinjek 3, Blagovica, spričevalo 2. letnika Šolski center Rudolfa Maistra, izdano leta 2008. gnb-314495
Koščak Aleš, Erbežnikova ulica 2, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2001 do 2004. gns-314253
Kozan Jernej, Tribuče 51, Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2010. gnh-314239
Koželj Matej, Planinska vas 44, Planina
pri Sevnici, spričevalo 1. letnika I. gimnazije
v Celju, izdano leta 2009. m-473
Krajnc Miroslav, Sejmišče 7, Mislinja, spričevalo o končani OŠ Mislinja.
gny-314197
Krajnc Sergej, Ljubljanska 56, Celje,
spričevalo 4. letnika SSPŠ Celje – prometni
tehnik, izdano leta 2004. m-484
Krajnc Teja, Velika Nedelja 11, Velika Nedelja, indeks, izdala Srednješolskega centra
Ptuj, leto izdaje 2010. m-513
Kralj Adriana, Sv. Tomaž 34/a, Sveti Tomaž, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj.
gnb-314520
Kramberger Robert, Lackova 12, Pragersko, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
strojne šole Maribor, izdano leta 1995, 1996,
1997 in 1998. m-477
Kranjc Jure, Vrhovo 25/a, Radeče, maturitetno spričevalo Splošne in strokovne
gimnazije Lava – Celje, izdano leta 2007.
gno-314132
Krapša Maja, Ulica heroja Lacka 21, Lenart v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika
Biotehniške šole Maribor, izdano leta 2009.
m-508
Krstić Podgorelec Darja, Hrenca 11/e,
Malečnik, diplomo Srednje zdravstvene šole
Juge Polak Maribor, št. I-777/901, izdana
leta 1990, na ime Krstić Darja. gni-314488
Kruško Melita, Alpska cesta 50, Lesce,
spričevalo 2. letnika Frizerske šole Kranj,
izdano leta 2009. gng-314465
Kržišnik Maja, Ferberjeva ulica 15, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednja ekonomska šola Ljubljana, izdano leta 2007 in
2008. gni-314163
Kšela Urška, Cvetlična ulica 13, Orehova
vas, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007. m-552

Kunčič Mateja, Cesta v Log 16, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ
Bičevje, izdano leta 2006. gny-314497
Kunstelj Slavica, Klenovik 9, Škocjan,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 1993, izdano
na ime Živko Slavica. gnd-314468
Kutnik Lucija, Zrkovci 89, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 2010. m-521
Kutnjak Ivan, Zolajeva 10, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Maribor – avtomehanik, izdano leta 1987. m-479
Ladinek Iris, Dalmatinska 46, Maribor,
indeks, št. 81674112, izdala EPF Maribor.
m-448
Lebe Lara, Ljubljanska ulica 7/a, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2006. m-544
Lešnik Katja, Sveti Jurij 12, Loče pri Poljčanah, spričevalo 2. letnika IC Piramida Maribor, izdano leta 2010. m-506
Levičnik Špela, Selo pri Pancah 3, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 1. letnika BIC
Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola
Ljubljana, izdano leta 2007. gnn-314258
Lipovšek Špela, Narof 41, Izlake, spričevalo 2. letnika Gimnazije Litija, št. 1030/I,
izdano leta 2010. gnb-314170
Malašič Natalija, Pivola 28/a, Hoče, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje tekstilne šole
– smer frizer, izdano leta 2000 in 2002.
m-487
Marko Tanja, Vilenska cesta 7, Orehova vas, diplomo SŠ Pedagoške in kulturne usmeritve Maribor, št. 1737, izdana leta
1990, na ime Flajšar Tanja. gnq-314480
Martinc Katarina, Maistrova 4, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Gostinske šole, izdano
leta 1993, izdano na ime Gorjup Katarina.
gnv-314450
Matečko Zvonka, Zgornja Javošica 20,
Moravče, indeks, izdala SPSŠ Bežigrad,
leto izdaje 1986, izdano na ime Ravnikar
Zvonka. gns-314503
Medvešek Matija, Prežihova ulica 10,
Brežice, spričevalo 3. letnika SPSŠ Krško,
izdano leta 2010. gne-314517
Merlak Matjaž, Praprotnikova 2, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta
2008 in 2009. m-533
Meze Tajda, Kolodvorska cesta 3/a, Postojna, spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Postojna, izdano leta 2010. gnz-314471
Miglar Anej, Strossmayerjeva ulica 28,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor – tehniška
gimnazija, izdano leta 2008. m-528
Mihalič David, Nunska Graba 2, Ljutomer, spričevalo 1. letnika PTI Ljutomer, izdano leta 2005. gnd-314518
Mihokšič Luka, Šarhova 32, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole
in ljubljanske gimnazije. gni-314513
Miklavc Mojca, Bukovska vas 29/a, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Muta, št. 263, izdano leta 1988 in
1989. gny-314272
Miklavčič Teja, Škocjan 16, Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega centra Memory d.o.o. Dutovlje, št. I/1012-607P/2000, izdano leta 2000.
gnf-314141
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Milanez Ana, Rožna dolina VI/6, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Toneta Čufarja
Ljubljana, izdano leta 2010. gnj-314262
Milović Nenad, Banija 21, Ig, indeks, št.
23080881, izdala Fakulteta za strojništvo.
gng-314515
Mithans Klemen, Zg. Velka 93, Zgornja
Velka, potrdilo o uspehu pri poklicni maturi
SERŠ Maribor, izdano leta 2003. m-557
Mitić Sanja, Bezena 29, Ruše, obvestilo
o uspehu na poklicni maturi III. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2009. m-435
Mljač Andrej, Česnikova ulica 22, Ljubljana, spričevalo o opravljeni poklicni maturi
in spričevalo 4. letnika Gimnazije in veterinarske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnf-314466
Mori Tina, Kot pri Prevaljah 23, Prevalje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje Maribor, izdano leta 2009.
gnc-314469
Mujakić Elvis, Metliška cesta 7, Semič,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani. gni-314138
Murko Lea, Lancova vas 11/a, Videm pri
Ptuju, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2006. gnc-314519
Nabernik Melita, Črnece 40, Dravograd,
spričevalo 1. letnika Poklicne in srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2003. gnw-314274
Nadu Janez, Njivška cesta 8, Radeče,
spričevalo o končani OŠ Marjana Nemca
Radeče, izdano leta 1992. gnt-314302
Nagode Boštjan, Klenik 11, Vače, Preklic
diplome o končani srednji šoli za elektroniko
v Ljubljani, Prušnikova 98. Izdana leta 1990,
št. diplome: 1/1106-801. gni-314213
Nartnik Rok, Rovte 29a, Rovte, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad v Ljubljani, izdano
leta 2008. gnn-314208
Nipič Boštjan, Zg. Korena 5/d, Zgornja
Korena, spričevalo o poklicni maturi Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 2003. m-482
Nišavić Uroš, Dolenjska cesta 45D, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
izdano leta 2007. gnz-314221
Novak Saša, Pot Draga Jakopiča 18,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007
in 2008. gng-314165
Novak Saša, Pot Draga Jakopiča 18,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010.
gnf-314516
Novak Urška, Bolfenška 68, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2007. m-498
Okić Asan, Cesta notranjskega odreda
46, Sodražica, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra Maribor
– dimnikar, izdano leta 1982. m-550
Orbanič Gregor, Šober 50, Bresternica,
spričevalo poklicne mature in spričevalo za
peti predmet splošne mature Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004.
m-554
Osterc Dominik, Ulica bratov Greifov
20, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
in obvestilo o uspehu Ljudske univerze v
Mariboru – Andragoški zavod, izdano leta
2008. m-468
Oto Rok, Kotlje 117, Kotlje, spričevalo 4.
letnika Srednje šole Ravne na Koroškem,
izdano leta 2006. gnw-314449
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Pačnik Dejan, Plešivec 70, Šoštanj, spričevalo 4. letnika Biotehniške šole Maribor,
izdano leta 2010. m-540
Patrčević Božidar, Zolajeva 10, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Maribor –
avtoklepar, izdano leta 1992. m-480
Pavkovič Anemari, Cesta v Rogozo 20,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2.
letnika Srednje turistične šole v Mariboru,
izdano leta 2006. m-529
Pečenko Zidar Vesna, Ilirska ulica 6, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1994, izdano na ime Zidar Vesna.
gns-314178
Pečenko Zidar Vesna, Ilirska ulica 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole in gimnazija, izdano leta 1994,
izdano na ime Zidar Vesna. gnt-314177
Pejičić Mira, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
indeks, izdalo Izobraževanje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana. gny-314472
Pejić Danijela, Kvedrova cesta 14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2006.
gnb-314270
Pelko Jure, Križni vrh 46, Laporje, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Srednje šole Slovenska Bistrica – ekonomski tehnik, izdano leta 2009. m-515
Pergovnik Vita, Topolšica 105, Topolšica,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Velenje – gimnazija, št. I-102, izdano leta 2010.
gnu-314501
Perkovič Sebastjan, Podova 2, Rače,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2007. m-534
Plejić Zvezdan, Glavna ulica 86, Lendava – Lendva, diplomo Srednje agroživilske
šole v Mariboru, izdano leta 1987. m-523
Podgornik Tomaž, Liboje 68, Žalec, indeks, št. 29007248, izdala Naravoslovno
tehniška fakulteta. gno-314157
Podgrajšek Petra, Bezovje nad Zrečami
11, Zreče, indeks, št. 11090020377, izdala
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Maribor. m-555
Podstemšek Andreja, Tomšičeva ulica
62, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole Kranj, št. I/TT95, izdano leta
1997. gne-314492
Pogačnik Grega, Begunje 92/b, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo Gimnazije Kranj.
gnp-314256
Poljanec Uroš, Partizanska 57, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2007. m-489
Polovšak Urška, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2010. gnj-314387
Potočar Luka, Kamnogoriška cesta 68,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2006, 2007, 2008 in 2009.
gnr-314504
Povalej Katja, Polje, Cesta XXX/9, Ljubljana-Polje, indeks, št. 20202271, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnv-314200
Povše Maja, Tržaška 12, Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Novo mesto. gns-314507
Požar Jernej, Belsko 36/a, Postojna, maturitetno spričevalo ŠC Postojna, izdano leta
2005. gnu-314226
Poženel Tea, Platiševa 11, Cerkno, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija, izdano leta 2008. gnd-314143
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Poženel Tea, Platiševa 11, Cerkno, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija, izdano leta 2006. gnc-314144
Pravdič Tatjana, Cankarjeva ulica 13,
Maribor, diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, izdana leta 1987. m-545
Prošek Tjaša, Zaloška cesta 218/b, Ljubljana, spričevalo Gimnazije Euro šole Ljubljana, izdano leta 2007. gnl-314260
Puhar Maja, Selnica ob Muri 43/a, Sladki
Vrh, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene šole
Maribor – gradbeni tehnik, izdano leta 2000
in 2001. m-522
Radanović Danijela, Partizanska cesta
46, Škofja Loka, izpis iz evidence 8. razreda
OŠ Savsko naselje Ljubljana, izdano na ime
Kurtinović Danijela. gnh-314139
Ravšelj Manca, Konšakova 23, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2010.
m-507
Razložnik Tina, Za gradom 2, Idrija, maturitetno spričevalo Gimnazije Jurija Vega Idrija, št. 921, izdano leta 2005.
gnk-314461
Rebec Ana, Brilejeva ulica 14, Ljubljana,
indeks, št. 01003399, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gns-314228
Resnik Erika, Šmartno v Tuhinju 2, Laze
v Tuhinju, spričevalo od 1. do 3. letnika
ŠCRM Kamnik, izdano leta 2007, 2008 in
2009. gnl-314285
Rižnar Barbara, Gajevci 16/a, Gorišnica,
indeks, št. 18040256, izdala FF v Ljubljani.
gnu-314276
Rman Cvetka, Podboršt 18/a, Šentjanž,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Sevnica, št. 852, izdano leta 1990, izdano
na ime Lamovšek Cvetka. gnt-314277
Rman Cvetka, Podboršt 18/a, Šentjanž,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Sevnici, št. 852, izdano leta 1991, izdano na
ime Lamovšek Cvetka. gns-314278
Robnik Nastja, Ul. Drine Gorišek 8, Limbuš, spričevalo 4. letnika in obvestilo o uspehu o poklicni maturi in spričevalo poklicne
mature Srednje zdravstvene in kozmetične
šole Maribor, izdano leta 2010. m-437
Rodošek Drago, Hočka cesta 12, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega
šolskega centra Maribor, št. 3150, izdano
leta 1980. m-549
Rozman Nastja, Dežmanova ulica 3, Lesce, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole v Radovljici, izdano leta 2006 do 2010. gnw-314474
Rukelj Denis, Ubalda Vrabca 2, Maribor,
indeks, št. S1005309, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-494
Rupnik Dušan, Partizanska 47, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo SERŠ
Maribor, izdano leta 2007. m-461
Sajovic Žiga, Liboje 90/h, Petrovče, spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Celju, izdano
leta 2009. m-469
Sedelšak Natalija, Raduha 39, Luče,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, št. 420, izdano leta
2001. gne-314167
Senica Maja, Trčova 206, Malečnik,
spričevalo II. gimnazije Maribor, izdano leta
2002. m-488
Skvarča Katja, Cesta na Okroglo 4, Naklo, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Radovljica, izdano leta
2010. gnk-314486
Slovenec Lisičar Martin, Groharjeva cesta 22, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sre-

dnje šole za elektrotehniko in računalništvo,
izdano leta 2006. gnb-314195
Sluga Irma, Zalog pri Cerkljah 38, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 4. letnika Biotehniškega centra Naklo, izdano leta 2010.
gnj-314512
Smerdelj Jurij, Brestovica pri Komnu 35,
Komen, diplomo št. 1158/73-74, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani dne 18. 6. 1974.
gnw-314249
Srebrnjak Klaudio, Pot na rakovo jelšo
21, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1991.
gnt-314152
Stenovec Luka, Geršakova 16, Maribor,
spričevalo 1. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m-451
Stojanović Češnovar Boris, Razori 6A,
Dobrova, indeks, št. 32060390, izdala NTF.
gnt-314452
Stojković Aleksandar, Brilejeva 14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnj-314362
Strnad Daniela, Lendavska ulica 45,
Murska Sobota, diplomo Srednje šole kovinarske, pedagoške in ekonomske usmeritve Lendava, št. IV/53, izdana 23. 6. 1989.
gnk-314286
Strniša Sternad Primož, Ulica Ilije Gregoriča 9, Maribor, spričevalo 1. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2008. m-495
Stropnik Zmago, Ulica 28. maja 68, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Celju, izdano leta 1997
in 1998. gnm-314159
Subotić Bojana, Raičeva ulica 43a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2008. gnx-314473
Svenšek Karl, Gerečja vas 4, Hajdina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1976.
m-458
Šajnovič David, Kurirčkova ulica 35,
Miklavž na Dravskem polju, indeks, št.
01004474, izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana. 454
Šavle Manuela, Cepki 25, Dekani,
spričevalo SGTŠ Izola, izdano leta 1998.
gnq-314255
Šegula Tina, Fazanska 2, Portorož –
Portorose, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1999 in 2000. gnc-314194
Šerbinek Tadeja, Pušnikova 17, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole,
izdano leta 1996. m-493
Šimenc Tina, V Češnjico 15, LjubljanaDobrunje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2007. gnt-314127
Škerbič Karmen, Obrtniška cesta 30,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje, št.
42/90-91, izdano leta 1991, izdano na ime
Lavrenčič Karmen. gnu-314176
Škobernek Lara, Titova cesta 90, Senovo, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske in ekonomske šole Brežice, izdano
leta 1991, 1992 in 1993. m-434
Škulj Neža, Čabrače 1, Gorenja vas,
spričevalo 2. letnika Biotehniškega izobraževalnega centra – Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana, izdano leta 2008.
gne-314292
Škurta Blakaj, Raičeva ulica 4/b, Ljubljana, spričevalo 6. razreda OŠ Jožeta Moškriča, št. 01-3/2009-72, izdano leta 2009.
gns-314153
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Šmarčan Andreja, Zavrh pri Galiciji 18,
Žalec, spričevalo o poklicni maturi Gimnazije Celje – Center, izdano leta 2004.
gnf-314166
Šmarčan Barbara, Prešernova 22/d, Velenje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Slovenj Gradec – Srednja zdravstvena šola.
gnv-314225
Šomić Adis, Habatova ulica 16, Trzin,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
za 2. letnik Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 2006 in 2007. gni-314238
Šorl Aleksander, Zasip, Stagne 32, Bled,
spričevalo 3. letnika EGSŠ Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, izdano leta
2007. gno-314182
Šorl Aleksander, Zasip, Stagne 32, Bled,
spričevalo 4. letnika EGSŠ Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, izdano leta
2008. gnn-314183
Šorl Aleksander, Zasip, Stagne 32, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu EGSŠ – Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, izdano leta 2008. gnp-314181
Špacan Boštjan, Petrovče 20, Petrovče, spričevalo poklicne mature Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2002. gnz-314271
Špendija Maja, Vitan 19, Kog, indeks, št.
93611782, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m-449
Špes Anja, Iršičeva 6, Celje, maturitetno
spričevalo I. gimnazije v Celju, izdano leta
2005. m-472
Štamcar Nina Judita, Ljubljanska cesta
22, Grosuplje, preklic spričevala 2. letnika
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo, objavljenega v Uradni list RS, št.
69/2010. gns-314303
Štefančič Luka, Visoko 53, Visoko, spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2010.
gnv-314125
Šteharnik Nastja, Pod gonjami 74, Prevalje, maturitetno spričevalo Splošne gimnazije Ravne na Koroškem, št. 1637, izdano
leta 2003. gnc-314269
Šteković Rada, Mlekarska ulica 14, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 1999, izdano na
ime Kremenović Rada. gnz-314521
Štern Stella, Ulica Borisa Vintarja 4, Slovenska Bistrica, indeks, št. 110902240333,
izdala Višja šola za gostinstvo in turizem
Maribor. m-501
Šutej Lucija, Gregorčičeva ulica 17, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2010.
gnz-314196
Taboršak Mario, Škvarčeva 6, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Abitura d.o.o. –
računski tehnik, izdano leta 2002. m-537
Taboršak Mario, Škvarčeva 6, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu SSPŠ Celje –
prometni tehnik, izdano leta 1996. m-531
Tarman Ana, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2004. gny-314172
Tatar Denis, Steletova 2, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano leta 2009. gnr-314204
Testen Miha, Ljubljanska 15/b, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Moste, izdano leta 1994. gnx-314273
Topolovec Marjana, Vrhole pri Slovenskih Konjicah 78/a, Zgornja Ložnica, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 1987, 1988, 1989 in
1990. m-514

Trempus Rudolf, Vinica 16, Vinica, spričevalo Kmetijske šole Grm, št. 244, izdano
leta 1987. gng-314290
Trgalović Vernesa, Ob gozdu 4, Maribor,
indeks, št. 81672572, izdala EPF Maribor.
m-453
Trpin Bojana, Bukovec 10, Zgornja Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1998. m-527
Turk Duško, Medvedova 8, Ljubljana,
spričevalo SPSŠB Ljubljana, izdano leta
1982. gnd-314293
Turk Manja, Goriška 11, Šentjur, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju, izdano
leta 2009. m-465
Tuš Vanda, Ulica Klinčevih 10, Kamnica, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 2008. m-530
Urbanič Janez, Zgornja Ščavnica 108,
Sv. Ana v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Maribor,
izdano leta 1993. m-486
Vamberger Irena, Zlatnarjeva pot 16,
Kranj, maturitetno spričevalo Ekonomsko
administrativne šole Kranj, izdano leta 1980,
izdano na ime Hajšen. gnh-314264
Veler Barbara, Klinetova ulica 10, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije Maribor, izdano leta 1993. m-542
Vene Tadej, Vegova 2, Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje šole Domžale, izdano
leta 1993. gnq-314184
Vene Urška, Vegova 2, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 1993, izdano na
ime Ravnikar. gnp-314185
Vidmajer Kaja, Poljane 77, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Kranj, izdano leta 2009.
gnr-314179
Vidmajer Kaja, Poljane 77, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole Kranj, izdano leta 2008.
gnq-314180
Visočnik Jovita, Hočko Pohorje 74, Hoče,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje strojne
in poslovne šole Maribor, izdano leta 2002,
2003, 2004 in 2005. m-492
Vrabič Špela, Vegova 9, Kidričevo, spričevalo od 1. do 3. letnika Ekonomske gimnazije Ptuj, izdano leta 2004, 2005 in 2006.
m-532
Vrhovnik Mojca, Okroglo 31, Naklo, spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, št. 187/03,
izdano leta 2003. gnq-314505
Vrtačnik Anja, Srednja vas 6/a, Kamnik,
spričevalo 1. letnika ŠCRM Kamnik – družboslovna gimnazija. gno-314257
Zabukovnik Martin, Založe 32, Polzela,
spričevalo 1. letnika SŠGT v Celju, izdano
leta 2008. m-463
Zajc Zvonko, Videž 22/a, Slovenska Bistrica, spričevalo 3., 4. letnika in diplomo
Strojno kmetijske šole v Mariboru, izdano
leta 1984 in 1985. m-511
Zemljarič Peter, Kosovelova ulica 19,
Žiri, spričevalo 1., 2., in 3. letnika Srednje
gostinske šole Radovljica, izdano leta 2003,
2004, 2005. gnr-314129
Zidar Petra, Sušica 19, Ivančna Gorica,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2003.
gnd-314168
Zidar Petra, Sušica 19, Ivančna Gorica,
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2003. gnc-314169
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Zupanc Eva, Pod hribom 1, Bresternica,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m-459
Zupanič Alen, Kungota 98, Kidričevo,
spričevalo 1. letnika Elektro in računalniške
šole Ptuj, izdano leta 2009. m-512
Žagar Aleš, Wolfova 12, Leskovec pri Krškem, spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
šole kovinarske in elektrotehnične usmeritve Krško, izdano leta 1987, 1988, 1989 in
1990. gnn-314483
Živkovič Rok, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Radovljica. gnf-314216
Živkovič Rok, Trg Prešernove brigade 7,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske
in turistična šole Radovljica. gne-314217
Živkovič Rok, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gostinske in turistične šole Radovljica.
gnd-314218
Žlebnik Marinka, Dolanci 7, Štanjel, spričevalo 3. letnika Srednje šole za računalništvo, izdano leta 1986, izdano na ime Štepic. gni-314263
Žlender Elvis, Lesično 50, Šmarje pri Jelšah, maturitetno spričevalo I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2002. gne-314267
Žurbi Rok, Kamniška cesta 52, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra, izdano leta 2010. gnv-314175
Žurman Luka, Nova cerkev 129, Nova
Cerkev, spričevalo 4. letnika Lesarske šole
v Mariboru, izdano leta 2010. m-517

Drugo preklicujejo
Arh Mladen, Fabijanijeva 45, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19442736,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-314250
Bandelj Matej, Cesta na Čuklje 74, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
19450639, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnq-314205
Benček Katarina, Rusjanov trg 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19447341,
izdala Ekonomska fakulteta. gnf-314470
Bizjak Neja, Pod Lazami 36, Šempeter pri
Gorici, študentsko izkaznico, št. 41080222,
izdala Medicinska fakulteta. gnk-314511
Blatnik Miha, Šentvid pri Stični 22/a,
Šentvid pri Stični, študentsko izkaznico, št.
23080334, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnb-314295
Bogolin Gorazd, Veliki Dol 20, Krško, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001149000, izdajatelj Cetis Celje.
gno-314232
Bojić Momčilo, Frankovo naselje 84,
Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdal Šolski
center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. gne-314242
Bosnič Šefik, Jakčeva ulica 11, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500024958000, izdajatelj Cetis Celje.
gnu-314301
Brce Andreja, Ložnica pri Celju 15, Celje,
študentsko izkaznico, št. 93579136, izdala
FERI Maribor. m-475
Brvar Janez s.p., Kešetovo 13, Trbovlje, obrtno dovoljenje, št. 088605/DU663-155/2008, izdano dne 5. 12. 2008.
gnt-314477
Ceglar Urša, Prešernova cesta 8a,
1235 Radomlje, študentsko izkaznico, št.
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01002020, izdala Pedagoška fakulteta.
gnz-314496
Časar Jernej, Markišavci 18/b, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. S1002478,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-548
Čuralić Sabina, Papirniški trg 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnm-314509
Dežman Manca, Zgoša 41, Begunje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
41060223, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnw-314224
DID Transport Dejan Klarić s.p., Cesta
Cirila Tavčarja 008, Jesenice, potrdilo za
voznike, na ime Žarek Branimir, št. 009716/
BGD 24-2-3157/2009, velja do 26. 5. 2010.
gny-314222
Dobnik Martin, Podvrh 95, Braslovče, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
600837, izdano pri Ministrstvu za promet,
izdano leta 1999. gnv-314500
Doljak Anja, Iztokova 27, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 0005947468, izdala Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici.
gni-314288
Emeršič Žiga, Karlovška cesta 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63070076,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gns-314203
Gomboc Claudija, Fikšinci 13, Rogašovci, študentsko izkaznico, št. S1007248, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-457
Gorjup Urška, Moša Pijade 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61228506, izdala Fakulteta za matematiko in naravoslovje
Maribor. m-471
Grujić Petra, Selo pri Zagorju 10, Zagorje ob Savi, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo.
gnw-314499
Gustinčič Vanessa, Gažon 6, Šmarje,
vozno karto, št. 5604, izdal Veolia transport
Dolenjska in Primorska d.d.. gns-314453
Jagodič Elvira, Lenartova 20, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 7104062, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnv-314275
Jamnišek Christian, Kumrovška ulica
15, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski
center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. gnf-314241
Jazbec Karel, Žagarska ulica 1, Brežice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000270000, izdajatelj Cetis Celje.
gng-314140
Jerenko Aljaž, Na Jelovcu 68, Bresternica, dijaško izkaznico, izdala Srednje elektro
in računalniška šola. gnr-314229
Jerković Dijana, Ulica Hermana Potočnika 31, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC
PET Ljubljana. gnw-314149
Jevšenak Barbara, Cesta Dolomitskega
odreda 32/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19460715, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx-314123
Juhart Urban, Križni vrh 90, Laporje, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Slovenska Bistrica, št. 0005997783. m-485
K2 Trade, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10, Celje, licenco, št. GE003647/01936/012 za vozilo MAN, z reg. št. CE T3-207. gnl-314485
Karažinec Jan, Ob gozdu 23, Lenart v
Slov. goricah, izkaznico za MNZ, št. 1030771. m-504
Karažinec Jan, Ob gozdu 23, Lenart v
Slov. goricah, izkaznico za MNZ, št. 103077.
gnr-314354
Karažinec Jan, Ob gozdu 23, Lenart v
Slov. goricah, izkaznico za MNZ, št. 102550.
m-502
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Kogoj Luka, Cesta v Podboršt 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19442435,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnu-314126
Komel Levstek Gregor, Polje cesta
XXVI/5E, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
ŠC PET Ljubljana. gnz-314446
Komočar Tina, Koroška 53, Maribor, dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor,
št. 0005927015. m-520
Korošec Tina, Brunšvik 62/b, Rače, potrdilo o opravljenem 5. dodatnem predmetu – biologija, izdano pri GSKŠ Ruše, leta
2008. m-478
Koselj Katja, Martinčeva ulica 29, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19426004,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gng-314215
Kovač Nina, Betajnova 43a, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnn-314508
Krajnc Viktor, Tekačevo 33, Rogaška Slatina, dovolilnico za Belorusijo št. 1791575,
izdala OZS v Ljubljani. gnc-314219
KSP Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3,
Ljutomer, licenco, št. 0004009/00088/522/006
za vozilo Mercedes Benz z reg. št. MS H2865. gnc-314494
Lečnik Barbara, Na Jelovcu 73, Bresternica, študentsko izkaznico, št. G1004896,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo. m-509
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica 052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za
Ukrajino z oznako 804/03, št. 001779.
gnp-314456
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za Rusijo
z oznako 643/09, št. 0500575. gno-314457
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za Rusijo
z oznako 643/11, št. 0513119. gnm-314459
Majcan Daniel, Tribanska c. 11, Koper
– Capodistria, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska poslovna šola Koper.
gnj-314287
Medved Klara, Štihova ulica 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste v Ljubljani. gnu-314251
Mežik Sara, Rateče 29/a, Rateče-Planica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice, št. 0005995681. gnd-314243
Mihalič Deškovič Sara, Kidričeva ulica 103, Trzin, študentsko izkaznico, št.
01009268, izdala Pedagoška fakulteta.
gnn-314158
Mikulić Jan Ivo, Pokopališka ulica 15,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnr-314279
Mlakar Nataša, Lovska ulica 20/a, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št.
93419157, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m-556
Nemec Žanet, Ulica Antona Neffata 10,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 61249349,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-432
Nenadić Sanja, Jerebova 16a, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 01006345, izdala Pedagoška fakulteta. gnz-314246
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco, št. GE 003736/02279/012
za vozilo z reg. št. LJ 426ZT. gnf-314266
Okorn Miran, Luče 48/b, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 63010252, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana. gno-314357
Osterc Steven, Kotnikova ulica 6B, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika. gnd-314193

Osterman Drejc, Breznica 56/c, Žirovnica, študentsko izkaznico, št. 20050245, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnp-314131
Petričevič Nejc, Partizanska pot 9, Litija,
dijaško izkaznico, izdal Ekonomske šole Ljubljana. gns-314307
Pezdirc Veronika, Rova, Rovska c.
19, Radomlje, študentsko izkaznico, št.
01006066, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnj-314137
Povalej Katja, Polje, Cesta XXX/9, Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št.
20202271, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu-314201
Predanič Kristian, Loče 3/a, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 93622252, izdala
FERI Maribor. m-467
Račič Davor, Mali vrh 21/d, Globoko,
študentsko izkaznico, št. 29004577, izdala
FERI Maribor. m-476
Repolusk Žan, Zg. Bela 79, Preddvor,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka, št. 0005997875. gnm-314284
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Lončar Petra, zap. št. 202, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-5658/10
Rosič Peter, Breginj 10, Breginj, študentsko izkaznico, št. 63020288, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana.
gnw-314124
Rozman Ana, Pod Stražico 12, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 01005075,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnb-314245
Samba Lea, Hruševska cesta 66/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41090108,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh-314289
Sedlar David, Andreaševa 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63020140, izdala
Univerza v Ljubljani. gnn-314233
SIBO trgovina in prevozništvo d.o., Pameče 151, Slovenj Gradec, licenco za vozilo
Magnum E-TECH 440 z reg. št. E7-100.
gnt-314502
Slana Mitja, Partizanska cesta 27, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
21041499. gng-314294
Stepišnik Urška, Arclin 35, Škofja vas,
študentsko izkaznico, št. 11060364, izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gny-314247
Strle Simona, Latkova vas 86 b, Prebold, študentsko izkaznico, št. 37001185,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnt-314202
Sunajko Sebastijan, Močilnikarjeva ulica
19, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste v Ljubljani. gnc-314244
Šajnovič David, Kurirčkova ulica 35, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 01004473, izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana. m-455
Šalamun Zmagoslav, Biš 61, Trnovska
vas, študentsko izkaznico, št. E 1006531,
izdala Fakulteta za elektrotehniko Maribor.
gnn-314133
Škraban Zdenko, Železniška ulica 14,
Beltinci, študentsko izkaznico, št. 93485451,
izdala FERI Maribor. m-496
Šmejic Mateja, Virje 32, Tržič, študentsko
izkaznico, št. 22071460, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gnf-314291
Šulek Blaž, Pavšičeva 30, Logatec, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gnf-314191
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Tabaković Eldin, Drska 41, Novo mesto,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
gnk-314261
Tica Jure, Pristaniška ulica 7/a, Koper – Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Gian Rinaldo di Capodistria.
gnr-314454
Tonko Aleksander, Žitna ulica 10, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81659140,
izdala EPF Maribor. m-535
Toplišek Žan, Parižlje 44/a, Žalec, študentsko izkaznico, št. 19469993, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnn-314283
Ule Anita, Podlipovica 9, Izlake, študentsko izkaznico, št. 71070659, izdala Univerza
v Ljubljani. gnl-314160
Vardić Marko, Partizanska pot 3, Črnomelj, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana. gnm-314259
Verbič Neža, Maistrova ulica 10, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 01005098,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu-314151
Vidic Linda, Nova vas nad Dragonjo 1a,
Sečovlje – Sicciole, študentsko izkaznico,
št. 31090211, izdala Fakulteta za farmacijo
v Ljubljani. gnh-314214
Vidmar Maruša, Dragomelj 3, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnm-314484
Zavrl Irena, Polje, Cesta XX/11b, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnq-314455
Zupančič Tadej, Potok 39, Straža, študentsko izkaznico, št. 81659700, izdala EPF
Maribor. m-536
Žavcer Gregor, Antoličičeva ulica 8, Maribor, študentsko izkaznico, št. 19332150,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-314130
Žnidarič Desiree, Dobovec 20, Dobovec,
študentsko izkaznico, št. 61233177, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m-538
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