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Javni razpisi
Št. 047/2010

Ob-6211/10
Obvestilo
Javna agencija za tehnološki razvoj RS
zaradi porabe sredstev objavlja zaprtje javnega razpisa »Spodbujanje procesa prenosa znanja – Valor 2010«, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 42/10 z dne 28. 5.
2010.
Ker je po končanem postopku prvega
odpiranja ostalo na razpolago manj kot
150.000 EUR, se skladno s 13. točko javnega razpisa javni razpis zapre.
Javna agencija za tehnološki razvoj RS
Ob-6212/10
Dopolnitev
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja objavlja dopolnitev Javnega razpisa za dodelitev sredstev projektom za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti za
leto 2010, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 53/10 z dne 2. 7. 2010 (Ob-4268/10)
in spremenjenega v Uradnem listu RS,
št. 69/10 z dne 27. 8. 2010 (Ob-5299/10)
(v nadaljevanju: javni razpis), v katerega se
vključi naslednja dopolnitev:
– V poglavju V. javnega razpisa – Finančni in ostali pogoji javnega razpisa, skupni za
vse namene razpisa (A1, B in A2 ter C), se
v točki 13. doda nov odstavek, ki se glasi:
»Stroške posredovanja nepovratnih
sredstev in pregled ustreznosti dokumentacije za črpanje v celoti pokriva Sklad.«.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 014-4/2010
Ob-6261/10
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 Uradnem listu RS, št. 72/10, z dne
10. 9. 2010, je bilo pod št. 014-4/2010,
Ob-5642/10, objavljeno podaljšanje roka za
razpis.
V točki 8. se navedeni rok, do katerega
se sprejemajo prijave, ponovno podaljša, in
sicer do srede, 20. 10. 2010, do 12. ure.
Občina Kamnik

Ob-6309/10
Popravek
Javni razpisi Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno
mero (P1TP), ki je bil objavljen 31. 12. 2009,
pod Objavo 8466/09, se nanaša na 6. točko
javnega razpisa: Višina garancijskega potenciala, ki je na razpolago za javni razpis.
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da glasi: »Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij
se poveča za 2.000.000 EUR in znaša
12.000.000 EUR«,
se nanaša na 9. točko javnega razpisa: Roki za predložitev vlog: »dodatni rok
za predložitev vlog je 15. 11. 2010«.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 214/10
Ob-6262/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05ZVMS) in 3. člena Uredbe o mreži javne
veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08)
(v nadaljnjem besedilu: Uredba)
javni razpis
za dodelitev koncesije v okviru
mreže javne veterinarske službe za
zagotavljanje najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali na
območju upravne enote Brežice, ki se
financira iz proračunskih sredstev
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije
(VURS), Ljubljana, Parmova 53.
II. Predmet javnega razpisa: dodelitev
koncesije veterinarski organizaciji, za območje Občine Brežice, ki je hkrati tudi upravna
enota Brežice, za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za
izvajanje predpisanega spremljanja stanja
bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja
v okviru mreže javne veterinarske službe in
se financira iz proračuna VURS, razen za
izvajanje posebnih koncesij;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar
veterinarski organizaciji ob zagotavljanju
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;

– nepretrgane veterinarske dejavnosti za
terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen
ali vzrok pogina.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko
organizacijo se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja, vendar
ne pred 1. 1. 2011 in se sklepa za obdobje
do 30. 9. 2020.
IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki:
– imajo veljavno odločbo o verifikaciji
v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije,
in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico
ali veterinarsko kliniko (v primeru podružnic
velja navedeni pogoj glede verifikacije tudi
za podružnice),
– imajo zaposlenih najmanj pet veterinarjev z veljavno licenco, za polni delovni čas.
Če je zaposleni veterinar tujec, mora imeti
priznano poklicno kvalifikacijo, če ni študiral
v Republiki Sloveniji in obvladati osnovno
raven slovenskega jezika. V primeru, da se
bodo na javni razpis prijavile tudi tiste veterinarske organizacije, ki so bile v letu 2010 že
izbrane za koncesionarja po javnem razpisu
VURS, za dodelitev koncesije glede zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega
varstva živali na območju Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 27/10, z dne 2. 4. 2010, in na spletnih
straneh VURS (http://www.vurs.gov.si/, morajo izpolnjevati kadrovski pogoj za območje za katerega so že bile izbrane, poleg
tega pa tudi še za območje upravne enote
Brežice,
– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo
leto ne glede na proste delovne dni.
Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
V. Prijava: prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na območju upravne enote Brežice na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del tega razpisa, skupaj z zahtevanimi
prilogami. Obrazci so objavljeni na spletnih
straneh VURS, http://www.vurs.gov.si/:
1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev
na dan 1. 10. 2010 (izpolnjen Obrazec 2 –
Seznam veterinarjev);
3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih
pomočnikov na dan 1. 10. 2010 (izpolnjen
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Obrazec 3 – Seznam veterinarskih pomočnikov);
4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – navedba delovnih izkušenj na področju
veterinarstva za veterinarje, (izpolnjen obrazec 4 – Delovne izkušnje veterinarjev);
5. če je zaposleni veterinar tuj državljan,
ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije ter potrdilo
verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu
s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih
kvalifikacij veterinarjev (izpolnjen Obrazec
5 – Tuji veterinarji);
6. prijava območja, kjer želi veterinarska
organizacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, (izpolnjen Obrazec 6
– Prijava območja);
7. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se
potrdi bolezen ali ovrže sum: navedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo
na sedežu tekom delovnega časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih na
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne
glede na proste delovne dni in izjava glede
izvajanja odrejenih ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdravje ljudi ali
živali (izpolnjen Obrazec 7 – Zagotavljanje
nepretrgane veterinarske dejavnosti);
8. izjava glede maksimalnega odzivnega
časa ob pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na območju, za katerega
se prijavlja (izpolnjen Obrazec 8 – Odzivni
čas);
9. izjava glede višine popusta na ceno
režijske ure, če ga ponudi (izraženo v % in
celim številom) (izpolnjen Obrazec 9 – Popust na ceno režijske ure);
10. interni akt o organizaciji delovanja
v primeru pojava bolezni živali z navedbo
vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja (izpolnjen
Obrazec 10 – Obvladovanje kriznih situacij);
11. navedba številke koncesijske pogodbe za opravljanje veterinarske dejavnosti
DDD, če je pogodba sklenjena ali navedba
številke odločbe in datuma izdaje, če ima
odločbo VURS o izpolnjevanju pogojev za to
dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja
(izpolnjen Obrazec 11 –DDD).
Obvezne sestavine prijave so obrazci
od 1 do vključno 11, skupaj z zahtevanimi
dokazili.
Vložena prijava z izjavami prijavitelja je
zavezujoča in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.
VI. Izbor
Za območje upravne enote Brežice bo
izbrana tista veterinarska organizacija, ki bo
izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala največ
točk po prednostnih merilih iz VII. točke tega
razpisa.
Prijavo se bo ovrednotilo tako, da
ima prednost veterinarska organizacija, ki
lahko zagotovi izvajanje veterinarskih dejavnosti na območju upravne enote Brežice, ob
upoštevanju prednostnih meril iz VII. točke
tega razpisa.
Če kandidira za isto območje več prijaviteljev, se izbira veterinarske organizacije
izvede glede na večji seštevek točk po prednostnih merilih iz VII. točke tega razpisa.
VII. Prednostna merila za območje upravne enote Brežice po petem odstavku 3. člena Uredbe (ob izpolnjevanju pogojev se točke iz posameznih podtočk seštevajo):
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1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije:
– kdor ima sedež veterinarske organizacije ali njene podružnice znotraj upravne
enote Brežice: 4 točke;
2. Izjava o odzivnem času (do prihoda
na kmetijsko gospodarstvo) ob pojavu/sumu
bolezni živali, šteto od klica uporabnika za
najbolj oddaljeno gospodarstvo na območju,
ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo):
a) prihod do 90 min v času od 7. – 15. ure
samo od ponedeljka do petka: 1 točka;
b) prihod do 90 min 24 ur vsak dan,
vključno sobote, nedelje in prazniki: 3 točke;
3) način zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko
in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen
ali ovrže sum (točke iz posameznih alinej
se seštevajo):
– dosegljivost dodatnega veterinarja na
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne
glede na proste delovne dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev);
– dosegljivost veterinarja na sedežu ambulante tekom delovnega časa od ponedeljka do petka: 1 točka;
4) dejavnosti za obvladovanje kriznih
situacij (točke iz posameznih alinej se seštevajo):
– interni akt o organizaciji delovanja
v primeru pojava in v primeru izbruha bolezni živali z navedbo vrste in števila zaščitnih
sredstev za obvladovanje bolezni živali (če
ga prijavitelj predloži): 1 točka;
– koncesija VURS za opravljanje DDD
dejavnosti (če obstaja): 2 točki;
5) kadrovske zmogljivosti (točke iz a. in
b. se seštevajo, najvišji možen seštevek
vseh točk je 3):
a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem pogojev na dan 1. 10. 2010 (pogoj
je: 1 veterinar s polnim delovnim časom na
vsakih začetih 300 KMG-MID na območju
upravne enote Brežice, kjer je 1336 KMGMID), ki je:
– zaposlen s polnim delovnim časom:
1,5 točke;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure
dnevno: 1 točka;
(točke iz posameznih alinej se seštevajo).
b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomočnika na dan 1. 10. 2010:
– zaposlen s polnim delovnim časom:
1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure
dnevno: 0,5 točke;
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
6) delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke iz posameznih alinej se ne
seštevajo):
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 do vključno 15 let: 3 točke;
– nad 15 let do vključno 20 let: 2 točki;
– nad 20 let: 1 točka.
Upošteva se skupno povprečje vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa.
7) osnove za izračun cene za opravljanje
veterinarskih dejavnosti iz javnega razpisa:
Za vsak 1% popusta na veljavno ceno
režijske ure, ki je za vsako leto določena
s cenikom VURS: 0,5 točke vendar največ
5 točk.

Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega razmerja.
Veljavna cena režijske ure po ceniku
VURS za leto 2010 je 32,21 EUR za veterinarja in 16, 41 EUR za veterinarskega
pomočnika.
8) izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za vse vrste koncesij, ki jih ima
VURS sklenjene z veterinarskimi organizacijami (negativne točke iz posameznih alinej
se ne seštevajo):
– enkratni odvzem koncesije (delno ali
v celoti) v zadnjih 5 letih: manj 2 točki;
– dvakratni odvzem koncesije v zadnjih
5 letih (delno ali v celoti): manj 4 točke.
Upoštevajo se pravnomočne odločbe
VURS o odvzemu koncesije od 1. 1. 2005
dalje.
VIII. Razpisna dokumentacija: na območju upravne enote Brežice je 1336 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki so redila
rejne živali, razen rib in čebel, v letu 2009.
Obrazci za prijavo so objavljeni na spletnih
straneh VURS (http://www.vurs.gov.si). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni
pisarni VURS, Parmova 53, Ljubljana, II.
nadstropje, vsak delavnik, med 9. in 12. uro,
do vključno 25. 10. 2010.
IX. Rok javnega razpisa
Rok prijav je odprt do 25. 10. 2010. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka
dneva 25. 10. 2010, v primeru osebne dostave v glavno pisarno VURS, Parmova 53,
Ljubljana pa morajo biti prijave vložene do
vključno 25. 10. 2010, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne
bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve
pisnega poziva za dopolnitev vloge.
X. Oblika prijave in naslov za vložitev
prijav na javni razpis
Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, kot
izhaja iz razpisne dokumentacije. Obrazci
morajo slediti po številčnem vrstnem redu.
Prijava z obrazci mora biti povezana
z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvzemati
ali dodajati novih.
Zahtevane priloge k obrazcem morajo biti
priložene k prijavi ločeno, prav tako v vezani
obliki in označene kot priloga z navedbo številke obrazca h kateremu se prilagajo.
VURS si pridržuje pravico za odpravo
pomanjkljivosti glede opremljenosti prijave
na javnem odpiranju.
Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po
pošti ali jo prinese osebno v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe na območju upravne enote
Brežice«, na Veterinarsko upravo Republike
Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava
ni označena, kot je navedeno, VURS ne
odgovarja za predčasno odpiranje prijave
ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravico odprave take pomanjkljivosti pri javnem
odpiranju prijav.
XI. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih
na naslov iz prejšnje točke, bo v 2. nadstropju v sejni sobi VURS, Parmova 53,
v Ljubljani.
Razpored odpiranja za prijavitelje
bo objavljen na spletnih straneh VURS
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(http://www.vurs.gov.si), v roku 3 dni po roku
za oddajo prijav.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma
njegovega zakonitega zastopnika.
XII. Obveščanje o izbiri koncesionarja
Za območje upravne enote Brežice bo
prijaviteljem vročena odločba v roku 30 dni
po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo
na VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan
v času trajanja razpisa, od 9. do 11. ure
(kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet.
med., v primeru odsotnosti: Polona Cankar,
univ. dipl. prav., tel. 01/300-13-02).
VURS si pridržuje pravico do morebitnih
popravkov tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 424/2010
Ob-6310/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo in
Uradni list RS, št. 56/08 in 4/10), Zakona
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(Uradni list RS, št. 14/03, uradno prečiščeno
besedilo ZSNNPK – UPB1 in št. 77/08) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov
za delovanje mreže multimedijskih
centrov, ki se bodo v letu 2011
sofinancirali iz integralnih sredstev
proračuna Republike Slovenije
(v nadaljevanju: projektni razpis
z oznako JPR-MMC-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa
V okviru tega razpisa se financira:
1.1. Delovanje programa multimedijskih
centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije: sredstva so namenjena programom
posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne
kulture, v smislu decentralizacije tovrstne
ponudbe, večje dostopnosti do tovrstnih
orodij in vsebin ter višje ravni ustvarjalnega dela s pomočjo sodobne informacijske
in komunikacijske tehnologije. V letu 2011
bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja programa multimedijskih
centrov z namenom povečanja kvalitete delovanja v posameznih multimedijskih centrih, povečanja števila izvedenih delavnic
ter seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje: IKT),
povečanja števila intermedijskih in multimedijskih dogodkov (produkcij in postprodukcij)
ter ustvarjanja umetniških presežkov v okviru kulturnih projektov na področju kreativne
uporabe IKT.
1.2. Delovanje regijskih kulturnih centrov:

Financira se predvsem dejavnosti, ki so
vezane na delovanje regijskih kulturnih središč. Del sredstev bo tako namenjen tistim
dejavnostim multimedijskih centrov, ki so
vezane na vzpostavitev in vzdrževanje regijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanje
oskrbe s kulturnimi informacijami iz regije
oziroma za sodelovanje z zavodi, društvi, organizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi
producenti kulturnih vsebin v določeni regiji.
V letu 2011 bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja regijskih kulturno-informacijskih središč in aktivnemu
povezovanju v mreži M3C. Cilj je ohranjati
in povečevati število predstavljenih kulturnih institucij, aktualizacija vsebin (predvsem
v povezavi z njihovim delovanjem na posameznih regijskih spletnih portalih), kakor
tudi informiranje o drugih kulturnih subjektih,
dogodkih in dejavnostih v regijah ter povezovanje v nacionalni kulturni portal.
2. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
2.1. Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih multimedijskih centrov
Upravičene dejavnosti, sofinancirane iz
integralnih sredstev proračuna RS, so stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se
nanašajo na naslednje kulturne dejavnosti
posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova opreme
in prostorov niso upravičeni stroški, razen če
so ti neobhodno povezani z lastno produkcijo konkretnih programskih enot – vendar
največ do 30% celotne vrednosti projekta):
2.2.1. Multimedijski centri:
– dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturno-umetniških projektov;
– svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev;
– potni stroški in stroški nastanitev za
gostovanja pri izvedbi intermedijskega programa;
– raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT;
– obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT;
– oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru novomedijskih projektov;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti intermedijskim dogodkom;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd.
z namenom razvijanja kreativne digitalne
kulture;
– neprogramski stroški in oprema, ki so
utemeljeno in neobhodno povezani z izvedbo konkretnih projektnih enot (največ do
30% celotne vrednosti projekta).
2.2.2. Regijski kulturni centri:
– dogodki, prireditve, festivali, kamor je
vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje
z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov;
– potni stroški in stroški nastanitev za goste, ki sodelujejo pri razvijanju portalov;
– raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih
portalov;
– obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen
regijskih centrov in vseh njihovih dejavnosti;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT
med kulturnimi subjekti v regiji;
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– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti za kulturne subjekte v regijah;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd.
z namenom neformalnega izobraževanja,
povezovanja in združevanja kulturnih sub
jektov v regijah;
– neprogramski stroški in oprema, ki so
utemeljeno povezani z izvedbo konkretnih
projektnih enot (največ do 30% celotne vrednosti programa).
3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev
3.1. Razpoložljiva finančna sredstva:
Predvidoma so za razpis na razpolago
naslednja sredstva:
Multimedijski centri
– (proračunska
postavka 6113)
Regijska kulturna
središča (proračunska
postavka 5789)
Skupna
višina predvidenih
razpoložljivih sredstev

77.715,00 €
107.075,00 €
184.790,00 €.

Strokovna komisija bo v fazi obvestila
prijaviteljem predlagala razdelitev najmanj
90% vseh predvidenih sredstev razpisa.
Višina okvirno razpisanih sredstev se
lahko spreminja in je omejena z veljavnim
proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.
3.2 Višina zaprošenih sredstev:
V tem razpisu so zneski za upravičene dejavnosti, navedene v 2. poglavju besedila, omejeni na najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja do višine
17.000 EUR.
Zaprošena sredstva ne smejo presegati
70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta, neprogramski stroški in stroški funkcionalne opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti projekta.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu, morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
– da so nevladne, neprofitne (kulturne)
organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne
organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja kulture v Sloveniji (obvezno
dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da
Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– da zagotavljajo javen, prost in brezplačen dostop do multimedijskega centra, njegovih dejavnosti in do sodobne IKT za kreativno delo (obvezno dokazilo: podpisana in
žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja
javen, prost in brezplačen dostop do MMC,
njegovih dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo);
– da je prijavitelj lastnik, upravljavec ali
najemnik prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezno dokazilo: kopija
pogodbe ali drugega pravnega dokumenta o upravljanju prostorov, najemu oziroma
o njegovem lastništvu);
– da zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost: poznavanje
uporabe interneta, osnovnih uporabniških
programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc), ki bo v času delovanja multimedijskega centra stalno prisotna v MMC in
bo lahko zagotavljala strokovno svetovanje,
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pomoč pri delu ter nadzor in legalno uporabo opreme in aplikacij (obvezno dokazilo:
podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju stalne prisotnosti strokovne osebe za
delo z uporabniki);
– da zagotavljajo dostop do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni v tednu, ali skupaj vsaj 40 ur tedensko (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava
o zagotavljanju dostopa do informacijskokomunikacijske opreme vsaj 5 dni v tednu
ali skupaj vsaj 40 ur tedensko);
– da zagotavljajo stalno varovanje opreme in objekta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja stalno
varovanje opreme in objekta ali ustrezno
tehnično varovanje);
– da zagotavljajo vzpostavitev širokopasovne povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno
osebo, ki zagotavlja širokopasovno povezavo do svetovnega spleta);
– da zagotavljajo, da ne zaprošajo za
sofinanciranje istih programov ali projektov,
ki jih bo v letu 2011 že sofinanciralo Ministrstvo za kulturo;
– da zagotavljajo, da zaprošajo za sredstva, ki ne presegajo 70% celotne vrednosti
za program posameznega MMC in da zaprošena višina ne presega 17.000 EUR ter
neprogramski stroški in stroški funkcionalne
opreme ne presegajo 30% celotne vrednosti
projekta (obvezno dokazilo: podpisana in
žigosana izjava o tem, da zaprošajo le do
70% celotne vrednosti za program multimedijskega centra in da zaprošena višina
ne presega 17.000 EUR ter neprogramski
stroški in stroški funkcionalne opreme ne
presegajo 30% celotne vrednosti projekta);
– da zagotavljajo, da kandidirajo na tem
razpisu le z eno vlogo;
– da aktivno sodelujejo v mreži multimedijskih centrov M3C (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava z navedbo konkretnega prispevka v mreži v letu 2010, ki
jo potrdi MMC Celje – Zavod CMLC Celje);
ne velja za morebitne nove prijavitelje, ki od
leta 2004 še niso bili sofinancirani iz naslova
katerega od razpisov za MMC;
– da na svojem portalu zagotavljajo
oskrbo s kulturnimi informacijami iz svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje
z društvi, organizacijami, posameznimi
avtorji in producenti kulturnih vsebin ter
javnimi zavodi s področja kulture iz regije,
v kateri MMC deluje (obvezno dokazilo: navedba vpisanih kulturnih subjektov iz svoje
regije; lahko v obliki odtisa z internetnih
strani MMC);
– da zagotavljajo, da bodo do konca leta
2011 priskrbeli informacije čim več delujočih
kulturnih subjektov iz svoje regije, jih vključili
v svoj regijski kulturni portal (lahko tudi skupen regijski portal v sodelovanju z drugim
MMC v regiji) in zagotavljali prenos teh informacij na nacionalni kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava
o tem, da bodo do konca leta 2010 vključili
v lasten ali skupen regijski portal informacije
čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, in zagotavljali prenos teh informacij
na nacionalni kulturni portal);
– prijavitelji, ki zagotavljajo, da so v letu
2010 izpolnjevali svoje dosedanje pogodbene obveznosti do Ministrstva.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na
Ministrstvu za kulturo imenuje ministrica.
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Dopolnjevanje in spreminjanje vlog
je možno le do preteka razpisnega roka,
z oznako, na katero vlogo se dopolnitev
nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi
vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti iz preteklih let (nečrpanje sredstev, nerealizacija ali prekinitev programa,
dela programa ali projektov, neporočanje ali
nepopolno in nekvalitetno poročanje – tudi
iz naslova sodelovanja v razpisih ESRR iz
leta 2004 in/ali 2005–2006) s prijaviteljem
ne sklene pogodbe, razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
6. Razpisni kriteriji
Splošni kriteriji
Merilo

Največje
možno
št. točk

Opis merila

USTREZNOST PROJEKTA

30

Kakovost predlaganega
Kulturno-umetniškega programa

Vsebine, programi, projekti, avtorji in izvajalci

Izkazovanje izvirne zasnove in aktualnost
ponudbe

Ustvarjalnost v pristopu in izvedbi Programa
ter raznovrstnost programa

10
5

Usklajeno delovanje kot center za digitalne Izpolnjevanje programskih ciljev multimedijskega centra
medije in kot regijski kulturni center
in regijskega kulturnega centra
Izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne
interese

10

Predvidena prepoznavnost v lokalnem regijskem
prostoru, slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodni javnosti, predvsem EU

FINANČNI NAČRT
Sestava stroškovnega načrta

Doseženo
št. točk

5
10

Razvidnost prikaza stroškovnega načrta in utemeljenost
nujnosti izdatkov

5

Stopnja finančne
Delež sofinanciranja programa z lastnimi ali drugje
soudeleženosti predlagatelja pri načrtovani pridobljenimi sredstvi
izvedbi programa
TRAJNOST PROJEKTA

5
15

Ocena uspešnosti in kakovosti delovanja
v preteklih letih

Uspešnost vzpostavitve centra in izvedbe programa
s poudarkom na letu 2009 in 2010

5

Trajnost projekta

Nadaljevanje, nadgrajevanje, generiranje starih
projektov v letu 2010 in program za leto 2011

5

Stopnja vpetosti v regionalni kulturni
prostor

Sodelovanje s subjekti s področja kulture in umetnosti
v regiji

5

SPOSOBNOST IZVEDBE

20

Reference prijavitelja in posameznikov, ki
so udeleženi v vodenju multimedijskega
centra

Reference prijavitelja (pravne osebe) in posameznikov
na področju vodenja multimedijskega centra

Reference izvajalcev, avtorjev in avtorskih
skupin, ki bodo sodelovali pri oblikovanju
in izvajanju programa

Reference izvajalcev programa, avtorjev in avtorskih
skupin s kulturnega in intermedijskega področja

Skupno število točk splošnih meril

10

10
75
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Prednostni kriteriji:
Največje
možno
št. točk

Doseženo
št. točk

Merilo

Opis merila

Prednostna območja dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj

Urbana umestitev MMC v regijah, ki so v sedanji mreži
MMC manj zastopane in razpoložljivo operativno zaledje
potencialih dnevnih obiskovalcev

5

Vrsta uporabe informacijske tehnologije

Stopnja kreativne uporabe informacijske tehnologije

5

Dostopnost prostorov za invalide

Dostopnost za invalide, tudi sanitarij

5

Časovna dostopnost

Brezplačna dostopnost za javnost v razpisanem času

5

Frekventnost lokacije na dan

Povprečno število fizičnih
obiskovalcev na dan / mesec / leto

5

Skupno število točk prednostnih meril

25

Skupaj – splošna in prednostna merila

100

7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena tudi najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno skupno število prejetih točk za projekt MMC, iz
naslova splošnih in posebnih meril, je 100
točk. Financirani so lahko tisti projekti, ki
prejmejo vsaj 81 točk. Izmed projektov, ki
bodo prejeli 81 točk ali več, bodo izbrani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo na predlog
strokovne komisije za intermedijsko umetnost v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev
za prijavljen program je odvisna od skupne
višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), od
števila in kvalitete vsebovanih projektov, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta
ter razpoložljivih sredstev naročnika.
Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki
so na razpolago, praviloma izbran vsaj en
multimedijski regijski kulturni center, ki bo
v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten višje, razen v primeru zavržbe iz naslova
prvega odstavka 5. točke tega razpisa ali iz
naslova neporavnanih obveznosti do Ministrstva, kot je navedeno v četrtem odstavku
5. točke razpisa.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določeni z državnim proračunom za leto
2011 in morebitnim rebalansom proračuna.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti črpana in porabljena v proračunskem
letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
bo določal Zakon o izvrševanju proračuna
RS za leto 2011.
9. Razpisni rok: razpis se začne 15. 10.
2010 in se zaključi 15. 11. 2010.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (predstavitev dosedanjega stanja in delovanja),
– prijavni obrazec 4 (predstavitev programa skupaj s prostorskimi, tehničnimi pogoji
in kazalniki).
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
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– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–4,
– ustrezno dokazilo, navedeno v prvi alineji točke 4 besedila razpisa,
– zahtevane obvezne priloge, opredeljene v obrazcu 1,
– preverljiv seznam odzivov o delovanju predlagatelja v medijih in izbrane
kopije najbolj merodajnih medijskih odzivov o delovanju predlagatelja v obdobju
2009–2010
– elektronsko verzijo prijave (CD/DVD/
USB kompatibilni medij).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava vlog
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji,
vključno z elektronsko verzijo vloge.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 15. 11. 2010, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis z oznako JPR-MMC-2011.
Na hrbtni strani kuverta mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež)/naslov
za dostavo.
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
15. 11. 2010, oziroma do tega dne v delovnem času ni bila predložena na vložišču
ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki jena
razpis prispela kot formalno nepopolna in
je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je
možno le do preteka razpisnega roka, z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni
od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, z obvezno oznako na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge,
– vloge, ki so nepopolne ter

– vloge prijaviteljev, ki do Ministrstva za
kulturo nimajo poravnanih obveznosti iz naslova preteklih razpisov.
12. Pristojni uslužbenec za vsa dodatna
pojasnila: dr. Matjaž Šekoranja, podsekretar, tel. 01/369-5957, elektronski naslov: matjaz.sekoranja@gov.si.
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojnega uslužbenca ministrstva v času od
18. 10. 2010 do 22. 10. 2010.
Uradne ure: uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure,
ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se z razpisno dokumentacijo lahko seznanijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
22. 11. 2010.
Ministrstvo za kulturo
Št. 542/9
Ob-6215/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II. nadstropju, v izmeri 342,91 m2 in kletni
prostori, v izmeri 125,20 m2.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno, in sicer za:
– poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV,
– kletne prostore …..€ za 1 m2 mesečno,
brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Nepremičnina se lahko odda po sklopih.
Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za
oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je
dolžan plačati varščino v višini dveh najemnin ob podpisu najemne pogodbe na
transakcijski račun BA – CA Ljubljana,
št. 29000-0055148819 ali Banka Koper,
št. 10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
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ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 9. 11. 2010, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000 Ljub
ljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 9. 11. 2010, ob
11. uri, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000
Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-6213/10
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06,
45/08 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04 62/06 in 11/09), Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05,
126/07, 65/08, 47/09 in 8/10) in Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 35/08), objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja
v najem v Občini Kuzma
I. Predmet razpisa
Občina Kuzma razpisuje oddajo v najem
1 stanovanje v mansardnih prostorih športnega objekta v Kuzmi 22c, v lasti Občine
Kuzma:
– stanovanje št. 2 (garsonjera) v velikosti
24,84 m2 uporabne neto tlorisne površine
stanovanja.
Stanovanje bo oddano v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Stanovanje bo oddano v najem predvidoma v mesecu novembru 2010.
II. Razpisni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo biti državljani
Republike Slovenije. Prednost pri oddaji stanovanja v najem imajo upravičenci s stalnim
prebivališčem v Občini Kuzma oziroma, da
so zaposleni na območju Občine Kuzma,
lahko pa se stanovanje dodeli tudi prosilcem
s stalnim bivališčem izven območja Občine
Kuzma.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če neto dohodki njihovih
gospodinjstev v letu pred razpisom ne presegajo spodaj določenih odstotkov od pov-
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prečne mesečne neto plače za junij 2010, ki
je znašala 965,71 EUR.
Velikost
gospodinjstva

%

Meja
dohodka €

1-člansko

90%

do 869,14

2-člansko

135%

do 1.303,71

3-člansko

165%

do 1.593,42

4-člansko

195%

do 1.883,13

5-člansko

225%

do 2.172,84

6-člansko

255%

do 2.462,56

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem po
20 odstotnih točk.
Upravičenci za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov
gospodinjstva

Vrednost drugega
premoženja, ki ne
sme presegati 40%
vrednosti primernega stanovanja v €

1-člansko

15.512,37

2-člansko

18.515,20

3-člansko

22.763,60

4-člansko

26.224,26

5-člansko

30.381,76

6-člansko

33.579,84

Opomba:
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva:
– pri stanovanju št. 2 (garsonjera), točkovanem s 321 točkami po vrednosti točke
2,63 € in površino stanovanja v povezavi
s številom uporabnikov stanovanja.
Do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem so upravičeni tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine
Kuzma;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih
po predpisih o podržavljenju – prejšnji
imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do
dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.
III. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991
že dodeljeno družbeno stanovanje in so
po sklepu sodišča stanovanjsko pravico
izgubili;

– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
IV. Višina najemnine:
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08)
oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal
v času oddaje stanovanja v najem.
Za stanovanje št. 2 (garsonjera) točkovanem s 321 točkami, znaša najemnina v mesecu avgustu 2010 izračunana na podlagi
navedenih veljavnih predpisov 86,94 €.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko
uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z zgoraj navedeno uredbo
oziroma predpisih, ki veljajo v času najema
stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.
V. Površinski normativi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem:
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 6 m2.
VI. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Prednostna lista upravičencev za oddajo
neprofitnega stanovanja v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 11/09) ter dodatnih pogojev, določenih s tem razpisom.
Prednost pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prosilci
z daljšo dobo bivanja na območju Občine
Kuzma, mlade družine in mladi, družine
z manjšim številom zaposlenih, državljani
z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali pa so podnajemniki, ženske in ženske
z otroki, žrtve družinskega nasilja, osebe
s statusom žrtve vojnega nasilja.
Poleg prednostnih kategorij prosilcev,
opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu
s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih
razpisih in se uvrstili na prednostno listo,
vendar niso pridobili pravice do dodelitve
stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj.
VII. Dodatni pogoji:
Občina Kuzma določa v skladu s 4. členom pravilnika še dodatne prednostne ka-
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tegorije prosilcev, točkovane z naslednjim
številom točk:
1. Stalno bivanje prosilca na območju Občine Kuzma, in sicer:
– za bivanje nad 5 do 10 let 20 točk,
– za bivanje nad 10 do 15 let 40 točk,
– za bivanje nad 15 do 20 let 60 točk,
– za bivanje nad 20 let 80 točk.
Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
2. mlade družine; mladi

60 točk

3. družina z manjšim številom zaposlenih (družina 3 članska in
samo 1 zaposlen)

30 točk

4. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let)

80 točk

5. ženske in ženske z otroki žrtve družinskega nasilja

100 točk

6. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

50 točk

7. udeležba na prejšnjih razpisih (za eno sodelovanje)

50 točk

VIII. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 12. do vključno 31. oktobra
2010, na sedežu Občine Kuzma, Kuzma
60c, ali na spletni strani občine, www.obcina-kuzma.si.
Prosilci oddajo vloge praviloma osebno,
v prostorih Občine Kuzma, Kuzma 60c, izjemoma jih pošljejo pisno po pošti.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3.
in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljavcih zbirk podatkov;
3. odločbo o odmeri dohodnine za leto
2010 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v letu 2009 (osebni dohodek,
pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek
Študentskega servisa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne
šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi
prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd;
4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
5. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
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oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena; dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
6. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane
instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost
z opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
7. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske
skupnosti;
8. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige
za vsakega otroka;
9. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
10. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
11. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
12. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
13. izvid zdravniške komisije I. stopnje
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami;
14. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
15. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij
(materinski domovi, zatočišča – varne hiše,
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam
z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
16. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
17. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila Občina Kuzma neposredno
od pristojnega državnega organa.
IX. Splošne določbe
Občina Kuzma bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter
sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan Občine
Kuzma, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne
liste za oddajo neprofitnega stanovanja in
dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri
pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo
udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno
listo, in sicer po številu zbranih točk. Če se
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci
razpisa z enakim številom točk glede na
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri
katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem
dohodku.
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Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi
na prednostno listo upravičencev. Če se
posamezni udeleženec razpisa ne strinja
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po
prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi
na Občino Kuzma. O pritožbi odloči v roku
2 mesecev od prejema popolne pritožbe
župan Občine Kuzma. Odločitev župana
o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencem, ki jim bodo zagotovljena stanovanja.
Občina Kuzma bo pri dodeljevanju razpisanega neprofitnega stanovanja uporabljala
površinske normative iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bo zagotovljeno
stanovanje. Z uspelimi upravičenci bodo
sklenjena najemna razmerja za nedoločen
čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove,
se črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu Občine Kuzma, Kuzma 60c, ali po
tel.02/555-80-16.
Občina Kuzma
Št. 671-11/2010-47/06
Ob-6214/10
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
športnih programov v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 18/04), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 142/04, 97/05,
72/06, 113/07, 101/08 in 52/10), Pravilnika
o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 141/04), Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 70/00 in 100/00), objavlja Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Kranj
v letu 2011
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– dejavnost v vrhunskem in kakovostnem
športu, ter športu invalidov,
– mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve,
– usposabljanje strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
3. Višina razpisanih sredstev za leto
2011 predvidoma znaša 467.591 evrov, in
sicer za:
– dotacije športnim klubom in društvom
429.000 evrov,
– športne prireditve 37.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 1.591
evrov.
4. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani
na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti
v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj,
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Slovenski trg 1, Kranj ali na spletni strani
Mestne občine Kranj, http://www.kranj.si/.
Vloga mora vsebovati vse podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
5. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo javnega razpisa, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini
Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih
objektov in površin v Mestni občini Kranj in
razpisne obrazce MOK.
6. Rok in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Oddelek za družbene zadeve Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, najkasneje
do 29. 10. 2010. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, na hrbtni strani mora biti
naveden tudi naziv (ime) prosilca, njegov
poštni naslov (sedež) in pripis »Javni razpis
– športni programi 2011 – Ne odpiraj«.
7. Obravnava vlog: odpiranje prijav bo
3. 11. 2010 in ne bo javno. Obravnavane
bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno
in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki bodo o rezultatih
razpisa obveščeni po sprejetju proračuna
Mestne občine Kranj za leto 2011. Z izvajalci
športnih programov bo Mestna občina Kranj
sklenila pogodbo o sofinanciranju.
8. Dodatne informacije v času od 24. 9.
do 22. 10. 2010: Oddelek za družbene zadeve Mestne občine Kranj, soba 94, Slovenski trg 1, Kranj ali na tel. 04/23-73-181
ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si,
oziroma na javnih inštrukcijah, ki se bodo
odvijale 6. 10., v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, v sejni sobi 16, od
15. do 17. ure.
Mestna občina Kranj
Št. 610-0003/2010-2
Ob-6216/10
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in
kulturnih projektov, ki jih financira občina
Gornji Petrovci
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto
2010
I. Na razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko prijavijo: kulturna in ostala društva, zasebne
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto in da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost ali pa delujejo kot kulturne skupine
pod istimi pogoji kot registrirana društva,
3. da so v pretekli sezoni priredili najmanj
4 nastope z drugimi skupinami,
4. da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
5. da so sodelovali na občinskih in področnih srečanjih ljubiteljskih skupin,
6. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju kulture,
7. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,

8. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
9. da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
10. da izpolnjujejo pogoje in merila iz
pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III. V letu 2010 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih,
osnovnošolskih zavodov, ki presegajo šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah,
4. izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednost kulturnih programov.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za kulturo za l. 2010
na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
in kulturnih projektov, ki jih financira Občina
Gornji Petrovci, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Gornji Petrovci dne, 11. 10. 2001.
Iz proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci je za l. 2010 za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno
3.700,00 EUR.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je
do 17. 11. 2010, do 14. ure. Prijave pošljite
priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, s pripisom »Javni razpis –
kultura 2010«. Enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobite
na Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31 d, kontaktna oseba je Sonja Kerčmar,
tel. 02/556-90-07.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja prijav.
Odpiranje prijav bo 17. 11. 2010, ob
15. uri, na naslovu, Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi
dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.
VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
Št. 331/2010-439-1542
Ob-6270/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10. čle-
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na in Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči in izvajanju drugih ukrepov razvoja
podeželja v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer 4/2007) ter Odloka
o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za
leto 2010 (Uradno glasilo Občine Ljutomer
št. 3/2010) objavlja Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Ljutomer
za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
2. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 10.260 EUR.

3. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na
območju Občine Ljutomer. Društva, ki nimajo sedeža v občini, pa morajo imeti aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine
Ljutomer.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva,
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,
– realno izvedljiv program dela za leto
2010,
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
in zahtevane priloge navedene v razpisni
dokumentaciji.
5. Osnovna merila:
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– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– poročilo o delu v letu 2010 in vrednost
izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oziroma dokazila iz katerih je razvidna vrednost
izvedenih aktivnosti),
– poročilo o delu za leto 2009,
– število članov iz Občine Ljutomer,
– strokovno izobraževanje na področju
dejavnosti društva (literatura, ekskurzije,
tečaji),
– promocijska dejavnost na temo kmetijstva,
– organizacija ali izvedba prireditev ali
tekmovanj na temo kmetijstva,
– sodelovanje društev na prireditvah.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
programov in projektov sofinanciranja so
naslednja:

Kriteriji

Število točk

Plan dela, vrednost izvedbenih aktivnosti v letu 2010
do 3.500 EUR

5

od 3.501 EUR do 6.000 EUR

10

od 6.001 EUR do 10.000 EUR

15

nad 10.001 EUR

20

Poročilo o delu, vrednost izvedbenih aktivnosti v letu 2009
do 3.500 EUR

5

od 3.501 EUR do 6.000 EUR

10

od 6.001 EUR do 10.000 EUR

15

nad 10.001 EUR

20

Število članov z območja Občine Ljutomer
do 25

10

od 25 do 50

20

od 50 do 75

30

od 75 do 100

40

nad 101

50

Strokovno izobraževanje
organizacija in izvedba seminarjev, predavanj
organizacija in izvedba tečajev s praktičnim prikatom
organizacija in izvedba strokovno-izobraževalne ekskurzije

5 točk/seminar
10 točk/tečaj
15 točk/ekskurzijo

Promocijska dejavnost
izdaja zgibank (minimalna naklada je dvakratno število članov)

10 točk/izdajo

izdaja promocijsko informativnega materiala (minimalna naklada je dvakratno število
članov)

5 točk/izdajo

internetna stran

Stran

15 točk

Organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj na območju UE Ljutomer
na občinski ravni

10 točk/prireditev

na regijski ravni

15 točk/prireditev

na državni ravni

20 točk/prireditev

Sodelovanje društev na prireditvah
lokalnega značaja

5 točk/prireditev

državnega značaja

10 točk/prireditev

mednarodni značaj

15 točk/prireditev

Organizacija ali izvedba razstav na območju UE Ljutomer
na občinski ravni

10 točk/razstavo

na regijski ravni

20 točk/razstavo

na državni ravni

30 točk/razstavo

Kvaliteta in preglednost vloge
zelo dobro

15

srednje dobro

10

dobro

5

slabo

0

Stran
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Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja kriterijev in meril. Merila
so določena v točkah, katerih vrednost se
vsako leto izračuna na podlagi proračunskih
sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
6. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih
v letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
7. Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa
društva oziroma zveze,
– najvišji znesek sofinanciranja za zveze,
v katero so včlanjena društva na področju
kmetijstva znaša 250 EUR,
– priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po
1. 1. 2009.
8. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi
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urami v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, soba 108 in na spletni www.ljutomer.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali na
tel. 02/584-90-52, kontaktni osebi Vaupotič
Alešu.
9. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno
31. 10. 2010.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno v vložišči Občine Ljutomer. Predložena
vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji
strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene
dejavnosti – kmetijstvo«.
10. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog ko-

misija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev se odloči s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je osem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku
roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
11. Namenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Občina Ljutomer
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Javne dražbe
Ob-6218/10
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 4/07, 55/2009
Odl. US: U-I-294/07-16), 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09, 49/10) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Vuzenica,
s 16. seje Občinskega sveta Občine Vuzenica, z dne 16. 10. 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, in Agrarna skupnost Vuzenica, Pod gradom 26, Vuzenica.
2. Predmet prodaje:
a) Zemljišče na parceli št. 391/44, k.o.
Vuzenica – 985 m2, ZKV 670.
Izklicna cena je 19.208,00 €. Lastništvo:
Občina Vuzenica – 7591/12805, Agrarna
skupnost: 5214/12805.
b) Zemljišče na parceli št. 391/46, k.o.
Vuzenica – 988 m2, ZKV 668.
Izklicna cena je 19.266,00 €.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
c) Zemljišče na parceli št. 391/49, k.o.
Vuzenica – 1156 m2, ZKV 668.
Izklicna cena je 22.542,00 €.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
d) Zemljišče na parceli št. 391/45, k.o.
Vuzenica – 993 m2, ZKV 668.
Lastništvo: Občina Vuzenica – 7/13,
Agrarna skupnost: 6/13.
Izklicna cena je 17.378,00 €. Na delu zemljišča poteka kanal, kamor se iztekajo meteorne vode. Občina Vuzenica bo s pogodbo
o ustanovitvi služnosti na zemljišču obdržala
pravico urejanja tega kanala.
3. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Uspešni dražitelj bo sklenil pogodbo z vsakim lastnikom posebej. Dosežena cena že
vsebuje davek, ne glede na to, ali se bo
obračunal DDV ali davek na promet z nepremičninami. Občina Vuzenica je davčni
zavezanec.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, 16. 11. 2010, ob 16. uri, v sejni
sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica.
5. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na
transakcijski račun Občine Vuzenica, št.:

01341-0100011132, sklic 1109. Dražitelj, ki
plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče
(točka c.), lahko draži tudi ostala zemljišča,
kupi pa lahko toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij.
6. Plačana kavcija bo po končani javni
dražbi, brez obresti, vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe. Uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
7. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Vuzenica, kontaktna oseba je Sašo Verdnik,
tel. 02/87-91-222.
8. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične
osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom
dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
9. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 3 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ali ne
plača kupnine v določenem roku, Občina
Vuzenica zadrži njegovo kavcijo.
10. Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo izvedena v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin. Najnižji znesek višanja je
100,00 €,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec,
– davek je vključen v doseženo ceno,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje javne dražbe v skladu z Uredbo
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
Občina Vuzenica
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Razpisi delovnih mest
Št. 9001-24/2010
Ob-6219/10
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na podlagi 16. točke
prvega odstavka 22. člena in prvega odstavka 31. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter sklepa
Upravnega odbora Zavoda z dne 22. 9.
2010, objavlja razpis za
generalnega direktorja/generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
pogoj, da imajo:
– univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, s katerimi dokazujejo, da imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne
sposobnosti za opravljanje funkcije generalnega direktorja Zavoda.
Poleg obveznih dokazil o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati/ke predložiti tudi
program za štiriletno mandatno obdobje,
v skladu z opredeljeno strategijo razvoja
zdravstvenega zavarovanja.
Gradiva za pripravo programa so na voljo na sedežu Zavoda, pri sekretarju Zavoda
(tel. 01/30-77-478, 30-77-516).
Kandidati/ke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, s pripisom
»Razpis – za Upravni odbor Zavoda«. Prijavo je potrebno vložiti v roku 30 dni, pri
čemer začne rok za prijavo teči naslednji
dan po objavi.
Generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na predlog
Upravnega odbora Zavoda imenuje Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. K imenovanju daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
Mandat traja štiri leta.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni
v 30 dneh po imenovanju na Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-6284/10
Svet Centra za socialno delo Jesenice
na podlagi sklepa 6. redne seje Sveta Centra za socialno delo Jesenice, z dne 4. 10.
2010, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Jesenice.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45I/94, Odl. US:U-I-104/92,
8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl.
US: U-I-11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 –
ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS)
in 29., 30. in 31.člena Statuta Centra za
socialno delo Jesenice, ter 4. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo Jesenice z dne 14. 12. 2004, lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih

pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu, od
začetka opravljanja nalog direktorja
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da razpisni
komisiji predstavijo program dela oziroma
vizijo dela Centra za socialno delo Jesenice.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center
za socialno delo Jesenice, C. železarjev 4 a,
z oznako »za razpis«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Jesenice
Ob-6286/10
Svet zavoda Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, v skladu s 27. členom Statuta zavoda,
objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– da je zdravnik specialist zavodove
dejavnosti ali medicine dela, prometa in
športa,
– da ima najmanj 5 let specialistične strokovne prakse,
– da predloži program delovanja in razvoja zavoda,

– da obvlada aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo svoje programe predstavili pred Svetom zavoda.
Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo štirih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev in življenjepisom pošljite
na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
s pripisom »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«, v roku 8 dni od datuma objave javnega
razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni, šteto od dneva objave javnega razpisa.
Svet zavoda
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 95/2010
Ob-6289/10
Svet Doma upokojencev Nova Gorica
na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Nova Gorica in sklepa 9. seje Sveta
zavoda z dne 16. 9. 2010, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka
strokovna ali univerzitetna izobrazba druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima
opravljenega programa za vodenje, mora pa
ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja).
Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas 5 let, za obdobje imenovanja.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah morajo kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako »Prijava za razpis za
direktorja – Ne odpiraj«. Upošteva se ponudbe, ki na naslov doma prispejo do 5. 11.
2010, do 14. ure.
Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na
razgovor, kjer bodo predstavili vizijo razvoja
zavoda za mandatno obdobje, za katerega
se prijavljajo.
Dokumentacija o poslovanju zavoda in
akti zavoda so kandidatom na voljo v tajništvu
zavoda, na tel. 05/339-41-64 ali na elektronskem naslovu: mirjam.matezic@dung.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Nova Gorica
Št. 1100-11/2010/1
Ob-6311/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, na pod-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in kasnejše spremembe)
in 6. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 10/93 in kasnejše spremembe)
razpisuje prosto delovno mesto:
direktorja Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba druge stopnje
ali njej enakovredna raven izobrazbe;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z vodstvenimi delovnimi izkušnjami, poznavanjem področja gospodarjenja in upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov v Republiki Sloveniji in znanjem vsaj enega tujega
jezika.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom. Vlada RS bo na predlog
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala direktorja za mandatno dobo
štirih let.
Delovne naloge:
– vodenje, organiziranje in usklajevanje
poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad),
– vodenje strokovnega dela Sklada,
– zastopanje in predstavljanje Sklada,
– predlaganje Svetu Sklada poslovno in
razvojno politiko Sklada in ukrepe za njeno
izvajanje,
– sprejemanje notranje organizacijskih in
delovno pravnih aktov ter navodil,
– sklepanje delovnih razmerij in odločanje o drugih pravicah javnih uslužbencev
iz delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– predlaganje Svetu Sklada sprejem pravilnikov in pravil za izvajanje temeljne dejavnosti Sklada,
– predlaganje Svetu Sklada sprejem finančnega načrta in programa Sklada
– predlaganje Svetu Sklada sprejem zaključnega računa in poročila Sklada,

Št.
da,
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– izvršuje odločitve in sklepe Sveta Skla-

– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Prijava mora vsebovati:
1) razvojno vizijo delovanja Sklada za
naslednje mandatno obdobje;
2) pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja, smer izobrazbe,
datum (mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
3) opis delovnih izkušenj, v katerem
kandidat navede datum sklenitve in datum
prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter na kratko opiše
delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
4) izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5) pooblastilo, da kandidat dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobivanje podatkov o izpolnjevanju
pogojev iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja,
sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Sklada, Dunajska 58, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ
opravlja svoje naloge. Izbrani kandidat bo
imenovan na položaj za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Služba za kadrovske zadeve, Dunajska 22, Ljubljana in sicer v roku 8 dni s pripisom »prijava na javni
razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije.« Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Opomba: V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Stran
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Druge objave
Št. 4300-55/2009-1448

Ob-6326/10

Sprememba
Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko objavlja spremembo
»javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje
2010–2012«.
V »Javnem pozivu za predložitev vlog
za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij«
operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012« (v nadaljevanju: javni poziv), objavljenem v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 7, dne 29. 1. 2010, se spremeni
rok za posredovanje zahtevka za izplačilo
za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2010.
Besedilo drugega odstavka točke 5.1.2
javnega poziva »Obdobje za porabo sredstev« se po spremembi glasi:
»Za sredstva, ki jih bodo upravičenci
želeli črpati v letu 2010, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR
najkasneje 29. 10. 2010. Za sredstva, ki jih
bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011,
bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2011.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2012, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje
30. 9. 2012.«
Ostale določbe javnega poziva ostajajo
nespremenjene.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko

Zap. št. Organ državne uprave
1.

2.

VLADNE SLUŽBE RS

STATISTIČNI URAD RS

Št. 1101-18/2010/20
Ob-6263/10
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) ter sklepa
Podkomisije za štipendiranje, sprejetega na
13. dopisni seji dne 30. 9. 2010, se objavlja
javni natečaj
za podelitev 42 kadrovskih štipendij
Vlade Republike Slovenije
za šolsko leto 2010/11
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
– prijavnico za pridobitev štipendije;
– izjavo kandidata o vpisu v tekoči letnik
izobraževanja (š.l. 2010/11);
– izjavo kandidata o učnem oziroma študijskem uspehu; dijaki navedejo ocene iz
spričevala zadnjega zaključenega letnika;
študenti prvega letnika navedejo ocene iz
spričevala zadnjega zaključenega letnika in
ocene iz potrdila o maturi oziroma potrdila
o zaključnem izpitu; študenti višjih letnikov
navedejo ocene zadnjega zaključenega letnika študija.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim
podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica
za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
– navedbo organa (organov) državne
uprave, na katerega se prijavlja kandidat;
– šolanje oziroma študij, na katerega je
kandidat vpisan (program, smer, letnik in
vrsta izobraževanja);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno
številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjava kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretje-

ga in petega odstavka 139. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 47/09, 48/09 in 8/10), ki
se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.
Prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije za delo v Policiji morajo uspešno opraviti zdravniški pregled in psihološko testiranje
in ne smejo obstajati varnostni zadržki, kar
se ugotovi z varnostnim preverjanjem na
podlagi zakona, ki ureja policijo.
Kandidati, ki jim bo podeljena štipendija
za delo v Ministrstvu za zunanje zadeve
morajo, na podlagi zakona, ki ureja zunanje zadeve ob sklenitvi delovnega razmerja
poleg splošnih pogojev za delo v javnem
sektorju izpolnjevati tudi posebne pogoje,
ki so: znanje angleškega in drugega tujega
jezika na višji ravni, psihofizična sposobnost
in osebnostna primernost.
Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila
vsakega prosilca do 31. 1. 2011. Z izbranimi
kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se bodo obvezali,
da bodo po končanem izobraževanju sklenili
delovno razmerje v organu državne uprave
za najmanj toliko časa, kolikor bo znašala
doba, za katero bodo prejemali štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-16-58, 16-57,
16-79 in 16-56.
Kandidate vabimo, da pošljejo vloge za
štipendijo v 30 dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana
ali na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo – www.mju.gov.si (Delovna razmerja
in štipendiranje – Štipendije).

Naziv izobraževalnega programa (program in smer ter vrsta
izobraževanja), zahtevani letnik, druge zahteve

Število
štipendij

– elektrotehnika – telekomunikacije (3. ali 4.l) –
UN ali mag. program 2. stopnje telekomunikacije (1.l.)

1

– računalništvo in informatika – programska oprema (3. ali. 4.l.)
ali mag. študij 2. stopnje računalništvo in informacijske tehnologije
(1.l.)

1

– računalništvo in informatika – informatika (4. ali 5.l.) – UN ali mag.
študij 2. stopnje računalništvo in informacijske tehnologije (1.l.)

2

– mag. študij 2. stopnje ekonomija oziroma denar in finance ali
ekonomske in poslovne vede – ekonomija (2.l. ali abs.)

1

– mag. študij 2. stopnje družboslovna informatika (1.l.)

1

3.

SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO – računalništvo in informatika – informatika (4.l.) – UN ali mag.
študij 2. stopnje računalništvo in informacijske tehnologije (1.l.)

1

4.

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO IN REGIONALNO
POLITIKO

– mag. študij 2. stopnje ekonomija oziroma denar in finance ali
ekonomske in poslovne vede – ekonomija (abs. ali 2. l., če je to
zaključni letnik)

1

– pravo (abs. ali 4.l.) – UN

1

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zap. št. Organ državne uprave
DAVČNA UPRAVA RS

6.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN – pravo (4.l.) – UN
SOCIALNE ZADEVE

7.

URAD RS ZA VARSTVO
KONKURENCE

9.

10.
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Naziv izobraževalnega programa (program in smer ter vrsta
izobraževanja), zahtevani letnik, druge zahteve

5.

8.

Št.

– mag. študij 2. stopnje ekonomija oziroma denar in finance ali
ekonomske in poslovne vede – ekonomija (poudarek na fiskalni
politiki, javnih financah, statistiki – abs. ali 2. l., če je to zaključni
letnik, zaposlitev Ljubljana)

Stran

2647

Število
štipendij
2

1

– pravo (abs.) – UN

1

– mag. študij 2. stopnje finančna matematika (1.l.)

1

– mag. študij 2. stopnje ekonomija ali ekonomske in poslovne vede
– ekonomija (1. ali 2. l)

1

– pravo – poudarek na gospodarskem pravu (3. ali 4.l.)

1

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE
KAZENSKIH SANKCIJ

– UPEŠ – ekonomija ali univerzitetni študij 1. stopnje ekonomske in
poslovne vede – ekonomija (abs.)

1

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
pri Mirni

– psihologija (4.l.) – UN

1

Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor

– delovna terapija (3.l.) – VS

1

VETERINARSKA UPRAVA RS

– enoviti mag. študij 2. stopnje veterinarstvo (3.l., zaposlitev
Idrija,Tolmin)

1

– enoviti mag. študij 2. stopnje veterinarstvo (3.l., zaposlitev Novo
Mesto)

1

– enoviti mag. študij 2. stopnje veterinarstvo (3.l., zaposlitev Kranj,
Škofja loka)

1

– mag. študij 2. stopnje denar in finance (1.l.)

1

– univerzitetni študij 1. stopnje gradbeništvo (1.l.) z nadaljevanjem
izobraževanja na mag. študiju 2. stopnje

1

– enoviti mag. študij 2. stopnje arhitektura – poudarek na urbanizmu
(1.l.)

1

– univerzitetni študij 1. stopnje geografija –nepedagoška (1.l.)
z nadaljevanjem izobraževanja na mag. študiju 2. stopnje geografija

1

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR

11.

UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST

– univerziteni študij 1. stopnje elektrotehnika (1.l.) z nadaljevanjem
izobraževanja na mag. študiju 2. stopnje usmeritve močnostna
elektrotehnika-elektroenergetika

1

12.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

– pravo – pudarek na mednarodnem pravu (4. l.) – UN

1

– mag. študij 2. stopnje diplomacija (1.l.)

1

– mag. študij 2. stopnje mednarodna ekonomija (2.l.)

1

13.

UPRAVA RS ZA POMORSTVO

– plovbni tehnik – SI

2

14.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE

– socialna pedagogika (4. l.) – UN

1

– računalništvo in informatika-programska oprema (4.l.) – UN
ali magistrski študij 2. stopnje računalništvo in informacijske
tehnologije (1.l.)

1

– pravo – poudarek na kazenskem pravu (4. l., zaposlitev
Ljubljana) – UN

1

– računalništvo in informatika – programska oprema (3.l.) – UN
ali magistrski študij 2. stopnje računalništvo in informacijske
tehnologije (1.l., zaposlitev Ljubljana)

1

– računalništvo in informatika – informatika – VS ali visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje računalništvo in
informacijske tehnologije (3. l., zaposlitev Ljubljana)

1

– računalništvo in informatika – informatika – VS ali visokošolski
strokovni študijski program 1. stopnje računalništvo in informacijske
tehnologije (3. l., zaposlitev Celje)

1

– elektrotehnika – telekomunikacije – VS ali visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje elektrotehnika – telekomunikacije (3.l.,
zaposlitev Koper)

1

ČRNOMELJ

– gradbeništvo (3.l.) – UN ali univerzitetni študij 1. stopnje
gradbeništvo (3.l.) z nadaljevanjem izobraževanja na mag. študiju
2. stopnje gradbeništva

1

LJUBLJANA

– pravo (3. ali 4.l.) – UN

1

– enoviti mag. študij 2. stopnje arhitektura (3. ali 4.l.)

1

15.

16.

POLICIJA

UPRAVNE ENOTE

Ministrstvo za javno upravo
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Ob-6264/10
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) ter sklepa
Podkomisije za štipendiranje, sprejetega na
13. dopisni seji dne 30. 9. 2010, se objavlja
javni natečaj
za podelitev dveh kadrovskih štipendij
Vlade RS za podiplomski študij v tujini
za študijsko leto 2010/11
Štipendiji bosta podeljeni za bodočo zaposlitev v Uradu RS za makroekonomske
analize in razvoj, za naslednja programa
študija:
– magistrski študij ekonomije, poudarek
na ekonometriji in
– magistrski študij ekonomije, poudarek
na makroekonomiji.
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
– prijavnico za pridobitev štipendije;
– izjavo kandidata o vpisu na magistrski
študij;
– izjavo kandidata o študijskem uspehu
zadnjega zaključenega letnika izobraževanja in izjavo, da je že diplomiral na dodiplomskem študiju;
– priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata;
– dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga
uporablja izobraževalna ustanova v tujini,
kjer se bo kandidat izobraževal.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim
podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica
za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
– program študija, na katerega se prijavlja kandidat;
– naziv izobraževalnega programa, na
katerega je kandidat vpisan (program, smer
in vrsta izobraževanja, letnik);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno
številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjavo kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 65/08, 47/09, 48/09 in 8/10), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.
Podkomisija za štipendiranje določi višino
štipendije za vsakega štipendista posebej,
vendar največ v višini 12.500 EUR. Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo stroški
šolnine, nastanitve, prehrane in študijskega
gradiva na podlagi predračuna ali računa
oziroma ocene teh stroškov izobraževalne
ustanove. Štipendistu se, v okviru odobrene
višine štipendije, povrnejo tudi potni stroški
od kraja stalnega prebivališča do kraja študija
za največ dvakratno vožnjo letno.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite po tel. 01/478-16-79, 16-56
ali 16-58.
Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendiji pisno obvestila
vsakega prosilca do 31. 1. 2011. Z izbranim
kandidatom bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji za podiplomski študij v tujini,
s katero se le-ta obveže, da bo po kon-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čanem izobraževanju v tujini sklenil delovno razmerje v organu državne uprave za
najmanj dvakrat toliko časa, kolikor znaša
doba, za katero bo prejemal štipendijo.
Kandidate vabimo, da pošljejo vloge za
štipendijo v 30 dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana
ali na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo – www.mju.gov.si (Delovna razmerja
in štipendiranje – Štipendije).
Ministrstvo za javno upravo
Št. 57/2010
Ob-6217/10
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08
in 86/09) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
objavlja
javni poziv
za člane pritožbene komisije
pri Nacionalni agenciji
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za člane pritožbene komisije in njihove namestnike.
3. Pogoji za člane pritožbene komisije
Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od
tega vsaj pet let na sodišču.
4. Mandat članov pritožbene komisije:
mandat predsednika in članov pritožbene
komisije ter njihovih namestnikov traja štiri
leta. Posamezen član oziroma njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda
le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov,
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih
programov ter
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici, z označbo »za javni poziv za člana
pritožbene komisije«, na naslov: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana, do 30. 10. 2010. Kot pravočasne se
štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti
iz Slovenije 30. 10. 2010.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki, na naslov, gp.svs@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči
drugače, da želi vročanje in obveščanje
v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva
(sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva
ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih
izkušenj s področja vodenja in odločanja
v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja
(delovanje Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,
postopek akreditacije študijskih programov,
ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje
in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja
usposobljenosti kandidatov so objavljena na
spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna
delavka agencije Mateja Bajuk, e-pošta: mateja.bajuk@gov.si, tel. 01/400-57-78.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati
bodo obveščeni le v primeru imenovanja,
ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji
postopek in neimenovanja.
Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
Ob-6273/10
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004, v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Darja Bobnar, z dnem 16. 9. 2010.
Pisarna: Vrhovčeva ulica 1, 8000 Novo
mesto (zaposlena v odvetniški družbi Škerlj
in odvetniki, odvetniška pisarna d.o.o.)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dunja Jandl, z dnem 16. 9. 2010.
Pisarna: Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana.
Anja Lamut, z dnem 16. 9. 2010.
Pisarna: Pražakova ulica 10, 1000 Ljub
ljana.
Katja Šorli Peternel, z dnem 17. 9.
2010.
Pisarna: Rutarjeva 4, 5220 Tolmin (zaposlena pri odvetniku Ivanu Makucu).
Mag. Maja Prodan Jurič, z dnem 16. 9.
2010.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o.)
Mag. Andrej Janežič, z dnem 16. 9.
2010.
Pisarna: Šlandrov trg 23, 3310 Žalec (zaposlen pri odvetnici Jasmini Gričnik).
Boris Kanduti, z dnem 16. 9. 2010.
Pisarna: Ogrinčeva 4, 1000 Ljubljana
(zaposlen pri odvetnici Katji Kocijan).
Črtonir Zavašnik, z dnem 16. 9. 2010.
Pisarna: Tivolska cesta 40, 1000 Ljub
ljana.
Mojca Bertalanič, z dnem 22. 9. 2010.
Pisarna: Slovenska 42, 9000 Murska
Sobota.
Janez Verk, z dnem 1. 10. 2010.
Pisarna: Hrašovčeva 3, 3000 Celje.
Klemen Radosavljević, z dnem 1. 10.
2010.
Pisarna: Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Bogomir Kobal, z dnem 10. 7. 2010.
Prevzemniki njegove odvetniške pisarne
so odvetniki Andrej Ketiš, Goran Janžekovič, Jure Razgoršek, Jernej Mravljak in Saša
Dremelj iz Odvetniške pisarne Ketiš – Janžekovič o.p., d.n.o.
Franc Repnik, z dnem 23. 9. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Igor Virant, odvetnik iz Žalca, Ulica talcev 1a.
Anica Črešnik, z dnem 30. 6. 2010.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne
je Nataša Freitag, odvetnica iz Celja, Glavni trg 7.
Franc Pipan, z dnem 30. 9. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Gorazd Pipan, odvetnik iz Sevnice, Naselje heroja Maroka 17.
Irena Pogačnik, z dnem 30. 9. 2010.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Janez Jamnik, odvetnik iz Ljubljane, Prečna
ulica 2.
Sabina Novak, z dnem 30. 9. 2010.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne
je Maja Žgajnar, odvetnica družbenica odvetniške družbe Odvetniška pisarna Maja
Žgajnar, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 30.
Ljubomir Crnkovič, z dnem 15. 9. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane, Cesta
v Gorice 8.
Mirjan Kuhelj, z dnem 3. 10. 2010.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne
je Dragica Kuhelj, odvetnica iz Ljubljane,
Dalmatinova ulica 10.
III. Preselitve
Bojan Makovec, odvetnik iz Domžal,
z dnem 11. 8. 2010 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale,
tel. 01/729-32-67, 01/729-32-68, faks
01/729-32-69.
Marko Zaman, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 6. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trg OF
13, 1000 Ljubljana, tel. 01/234-25-42, faks
01/234-25-44.

Mag. Boštjan Rejc, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska
ulica 7, 1000 Ljubljana, tel. 08/205-21-11,
faks 08/205-21-10.
Odvetniška pisarna mag. Prebil Katarina d.o.o., z dnem 3. 9. 2010 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana,
tel. 01/425-70-40, faks 01/425-71-30.
Boštjan Repnik, odvetnik iz Dravograda,
z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dalmatinova
4, 1000 Ljubljana, tel. 02/871-00-25, faks
02/871-00-26.
Martina Cupin, odvetnica iz Ajdovščine,
z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ferrarska
ulica 10, 6000 Koper, tel. 08/389-37-77, faks
08/389-37-76.
Gregor Hrvatin, odvetnik iz Nove Gorice, z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Rejčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica,
tel. 05/333-24-44, faks 05/333-24-45.
Odvetniška pisarna Leskovec, d.o.o.
z dnem 1. 9. 2010 preseli sedež pisarne na
novi naslov: Slovenska cesta 27, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/256-54-29, faks 01/256-54-33.
Janja Žejn, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 6. 9. 2010 preseli sedež pisarne na
novi naslov: Pražakova ulica 10, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/256-51-49, faks 01/256-51-47.
Bernard Tajnšek, odvetnik iz Celja, je preselil sedež pisarne na novi naslov: Ljubljanska cesta 3/a, 3000 Celje,
tel. 03/490-03-28, faks 03/490-03-29.
Tomaž Bromše, odvetnik iz Celja, je preselil sedež pisarne na novi naslov: Ljubljanska cesta 3/a, 3000 Celje,
tel. 03/490-03-28, faks 03/490-03-29.
Luka Divjak, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
1. 10. 2010 preseli sedež pisarne na novi
naslov: Cesta v Gorice 34, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/422-46-60, faks 01/422-46-65.
Tadeja Predan, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 28. 9. 2010 preseli sedež pisarne na
novi naslov: Slomškova ulica 4, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/512-12-85, faks 01/512-12-86.
Tina Kramer, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 28. 9. 2010 preseli sedež pisarne na
novi naslov: Slomškova ulica 4, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/432-10-07, faks 01/432-10-06.
Jasmina Gričnik, odvetnica iz Žalca, je
preselila sedež pisarne na novi naslov: Celjska cesta 5, 3310 Žalec, tel. 03/710-30-87,
faks 03/710-30-86.
Judita Šlibar, odvetnica iz Trzina,
z dnem 1. 10. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Motnica 17, 1236 Trzin,
tel. 01/563-71-74, faks 01/563-71-75.
Judita Svetina, odvetnica iz Trzina,
z dnem 1. 10. 2010 preseli sedež pisarne na novi naslov: Motnica 17, 1236 Trzin,
tel. 01/563-71-74, faks 01/563-71-75.
IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Petrič – Kotar, o.p., d.o.o., Glavni trg 28, 8000
Novo mesto.
V. Spremembe
Obveščamo vas, da je odvetnik Andrej
Jernejčič z dnem 29. 6. 2010 izstopil iz Odvetniške družbe Jernejčič – Krapenc o.p.
d.o.o., Tržaška 216 a, Ljubljana, in smo ga
s tem dnem prenehali voditi kot odvetnika
– družbenika.

Št.

81 / 15. 10. 2010 /

Stran

2649

Odvetnik Andrej Jernejčič z dnem 30. 6.
2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot
samostojni odvetnik na naslovu: Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana, tel./faks
01/427-22-23.
Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za
upravne notranje zadeve, št. 211-174/2009-6
(1313110) z dne 27. 1. 2010 spremeni ime
odvetnice Biljane Ane Filipov iz Ljubljane,
Tomšičeva 3, v novo ime: Ana.
Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska
iz matičnega registra o sklenjeni zakonski
zvezi Upravne enote Škofja Loka z dne 7. 8.
2010 spremeni priimek odvetnice Andreje
Kikec iz Murske Sobote, Kocljeva ulica 11
(zaposlena pri odvetniku Dejanu Rituperju),
v: Andreja Kikec Trajković.
Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za
upravne notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve z dne 31. 1. 2008 spremeni
priimek odvetnika Damjana Korošca iz Ljub
ljane, Dvorakova 11 a, v nov priimek: Brecelj
Korošec.
Obveščamo vas, da se je spremenil priimek odvetnice Katje Potočar Gorišek iz
Ljubljane, Komenskega 36, (zaposlena pri
odvetniku Zoranu Korenčanu), v nov priimek: Potočar.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška pisarna Alič, Kovač, Rigler d.n.o. – o.p., Šmartinska cesta 130,
Ljubljana, spremenjena, in sicer se firma
glasi: Odvetniška pisarna Alič, Kovač, Rigler
d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljub
ljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Jernejčič &
Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o., Tržaška
cesta 216 a, 1000 Ljubljana, spremenjena,
in sicer se firma glasi: Odvetniška družba
Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o., Tržaška
cesta 216 a, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik o.p., d.n.o., Cesta Staneta Žagarja
27, Kranj spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Csipö
in Kozamernik d.o.o., Cesta Staneta Žagarja
27, Kranj.
Obveščamo vas, da odvetnica Polona
Križaj Krajnik, Poslovna cona A 12, 4208
Šenčur, z dnem 30. 9. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica.
Odvetnico Polono Križaj Krajnik od 1. 10.
2010 dalje vodimo kot odvetnico družbenico v Odvetniški družbi Križaj Krajnik o.p.,
d.o.o., Poslovna cona A 12, 4208 Šenčur.
Obveščamo vas, da odvetnici Mojci Erman, roj. 25. 5. 1978 v Ljubljani, z dnem
30. 9. 2010 preneha delovno razmerje pri
odvetnici Sabini Novak, Tivolska 30, Ljub
ljana.
Odvetnica Mojca Erman z dnem 1. 10.
2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot odvetnica družbenica v odvetniški družbi Odvetniška pisarna Erman, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana (tel. 01/530-09-30,
faks 01/530-09 21).
Obveščamo vas, da Nina Velkavrh, rojena 27. 1. 1974 v Ljubljani, odvetnica iz
Ljubljane, Hacquetova ulica 8, z dnem 30. 9.
2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetniku mag. Janezu Tekavcu.
Odvetnica Nina Velkavrh z dnem 1. 10.
2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot sa-
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mostojna odvetnica na naslovu: Tavčarjeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 059/226-620 in
01/232-23-90, faks 01/232-23-81.
Obveščamo vas, da Tanja Mohorčič, rojena 18. 5. 1976 v Kopru, odvetnica iz Ljub
ljane, Vojkova cesta 52, z dnem 30. 9. 2010
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica, zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar &
partnerji d.o.o.
Odvetnica Tanja Mohorčič z dnem 1. 10.
2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot
samostojna odvetnica na naslovu: Ferrarska 10, 6000 Koper, GSM: 051/375-076.
Obveščamo vas, da Maruška Trunkl
Glavič, rojena 18. 2. 1974 v Šempetru pri
Gorici, odvetnica iz Nove Gorice, Kidričeva
11, z dnem 10. 10. 2010 preneha opravljati
odvetništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetnici Jeleni Trunkl.
Odvetnica Maruška Trunkl Glavič z dnem
11. 10. 2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem
naslovu: Kidričeva 11, 5000 Nova Gorica
(tel. 05/333-39-63, faks 05/333-39-64).
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-6288/10
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP) vabi na pogajanja vse zasebne in gospodarske subjekte, ki pri opravljanju radiodifuzne retransmisije ponujajo
oziroma opravljajo storitve, ki zajemajo pravico dajanja na voljo javnosti.
Vsi zainteresirani subjekti naj svoj interes
za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo
s priporočeno pošiljko, najpozneje v roku
15 dni po objavi tega vabila na naslov Zavod
IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Zavod IPF
Št. 0403003691

Ob-6290/10

Javno zbiranje ponudb
za najem površin za izgradnjo objektov
za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na oskrbnih postajah GRM in DUL
1. Na podlagi 3. člena Zakona o Družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C in 69/08 – ZCestV),
Uredbe o določitvi najmanjše višine povračil
in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih
cestah v upravljanju Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d. (Uradni list RS,
št. 68/02) – v nadaljevanju Uredba in internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem, razpisuje oddajo
površin za izgradnjo objektov za opravljanje
spremljajočih dejavnosti v najem na oskrbnih postajah:
1) oskrbni postaji GRM, na AC odseku
Pluska – Ponikve;
2) oskrbni postaji DUL, na AC odseku
Pluska – Ponikve.
Ponudbo je možno oddati za eno ali obe
lokaciji. Trajanje najema je 30 (trideset) let
od sklenitve pogodbe.
2. Umestitev oskrbnih postaj je predvidena v sklopu ureditev državnega lokacijskega
načrta za navedeni avtocestni odsek. Natančne lokacije in opisi so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Vrsta spremljajočih objektov, ki jih
mora zgraditi najemnik, je skladna z Ured-
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bo in kategorijo, določeno z uredbo o državnem lokacijskem načrtu. Natančnejši opis je
v razpisni dokumentaciji.
4. Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na naslov:
pocivalisca@dars.si in v zahtevi navedejo
svoj naslov, ime, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe. Razpisna
dokumentacija se pošilja izključno po elektronski pošti v pdf obliki. Način pridobivanja
dodatnih informacij je naveden v razpisni
dokumentaciji.
5. Pogoji za sodelovanje so navedeni
v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko
sodelujejo samostojno ali kot partnerji v skupni ponudbi.
6. Višina minimalne začetne najemnine
in njeno naknadno poviševanje je določeno
skladno z Uredbo. V razpisni dokumentaciji
je navedena začetna najemnina kot izhodiščna cena za licitacijo, za vsako lokacijo
posebej.
7. Veljavnost ponudb je najmanj 180 dni
od dneva odpiranja ponudb. Ponudbe morajo biti oddane na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
8. Za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo v višini
15.000,00 EUR, z veljavnostjo 190 dni od
dneva odpiranja ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb je 15. 11. 2010
do 10. ure (dohodni žig glavne pisarne),
na naslov DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Glavna pisarna, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku, bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom.
10. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
17. 11. 2010 ob 10. uri, v kletni sejni sobi,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
11. Merilo za izbor je najvišja ponujena
najemnina za posamezno lokacijo, ob izpolnjevanju vseh drugih zahtev, navedenih
v razpisni dokumentaciji.
DARS d.d.
Št. 705-782/2010
Ob-6330/10
Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08
– ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 Odl. US,
28/09, 47/09 Odl. US in 51/10) objavlja, da
je Dragan Vuković, ki ga je minister za pravosodje imenoval za izvršitelja s sedežem
Tivolska 50, Ljubljana, dne 11. 10. 2010 zaprisegel pred ministrom za pravosodje, zato
je s tem dnem nastopil službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 705-783/2010
Ob-6331/10
Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08
– ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 Odl. US,
28/09, 47/09 Odl. US in 51/10) objavlja, da
je Bojan Vodopivec, ki ga je minister za pravosodje imenoval za izvršitelja s sedežem
Ob dolenjski železnici 12, Ljubljana, dne
11. 10. 2010 zaprisegel pred ministrom za
pravosodje, zato je s tem dnem nastopil
službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 705-784/2010
Ob-6332/10
Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi

in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08
– ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 – odl. US,
28/09, 47/09 – odl. US in 51/10) objavlja,
da je Zoran Bricman, ki ga je minister za
pravosodje imenoval za izvršitelja s sedežem Mariborska cesta 8a, Radlje ob Dravi,
dne 11. 10. 2010 zaprisegel pred ministrom
za pravosodje, zato je s tem dnem nastopil
službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 705-785/2010
Ob-6336/10
Minister za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08
– ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08 Odl. US,
28/09, 47/09 Odl. US in 51/10) objavlja, da
je Simona Erlač, ki jo je minister za pravosodje imenoval za izvršiteljico s sedežem
Rimska cesta 17, Šmarje pri Jelšah, dne
11. 10. 2010 zaprisegla pred ministrom za
pravosodje, zato je s tem dnem nastopila
službo izvršiteljice.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6259/10
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09-odl.
US in 100/09, 98/100) in sklepov Mestnega
sveta Mestne občine Ptuj, št. 3523-59/2010
in 478-156/2009, dne 15. 10. 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
matična številka: 5883598000, ID za DDV:
SI85675237.
2. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1 stanovanje v IV. etaži in klet, Volkmerjeva cesta 23, Ptuj, v izmeri 67,35 m2, identifikacijska številka 215.E, parc. št. 566/11,
št. zk. podvložka 612/63, k.o. Krčevina pri
Ptuju. Za predmetni objekt je vpis etažne
lastnine izveden. Stanovanje ni zasedeno
z najemnikom.
Izhodiščna vrednost: 64.588,00 EUR.
2.2. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 481/14 travnik, v izmeri 3874 m² in parc.
št. 486/12, njiva, v izmeri 8394 m², obe k.o.
Ptuj.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
858.760,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakšno je in ne more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Ponudba mora
veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za
sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več
kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Mestna občina Ptuj pravico zadržati
vplačano varščino.
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3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
3.5. Kupec nepremičnin, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg
kupnine plačati še davek na promet nepremičnin/DDV, stroške izdelave cenilnega poročila, stroške notarske overitve pogodbe,
stroške zemljiškoknjižnega prenosa, ter morebitne druge stroške. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Mestna občina Ptuj po plačilu
celotne kupnine.
4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne
v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za
DDV, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke, telefonsko številko,
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne vrednosti,
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši
od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma izpisek iz registra društev
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od
30 dni,
– pooblastilo, če se ponudba oddaja po
pooblaščeni osebi,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
4.3. Ponudniki za nakup nepremičnin
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 28. 10. 2010,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine«. Osebno prinesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj, Oddelek
za gospodarske javne službe, investicije,
kakovost in gospodarstvo, soba št. 24/2,
najkasneje do 12. ure.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 11.
2010 ob 10. uri, v sobi št. 28/2 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
izloči in o tem obvesti ponudnika.
5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja.
5.3. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina

Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom varščina vrne.
6. Dodatne informacije: vsa pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo
interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, soba št. 24, tel. 02/748-29-68,
02/748-29-66 – kontaktni osebi: Branko Novak in Asja Stropnik.
Mestna občina Ptuj
Ob-6265/10
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09)
objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo v Brdih.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja; to je stavbnih zemljišč
s stanovanjskim in gospodarskimi objekti,
ter kmetijskih zemljišč, katerih skupna izhodiščna cena znaša 275.000, 00 EUR.
3. Opis predmeta prodaje:
Pozidana stavbna zemljišča s parc.
št. 1534 in 1537/1 obe k.o. Mirnik, v izmeri
1.053 m2 ter nepozidanih stavbnih zemljišč
s parc. št. 1539, 1543/1 in 1543/2 vse k.o.
Mirnik, v izmeri 760 m2. Nepremičnine so
v naravi delno pozidana stavbna zemljišča,
delno nepozidana stavbna zemljišča. Nahajajo se na izredno lepi mikro lokaciji, na
severnem delu zaselka Vrhovlje pri Kožbani.
Na zemljišču s parc. št. 1534, k.o. Mirnik,
ob mejah s sosednjimi zemljišči, so zgrajeni
stanovanjski in gospodarski objekti v obliki
kareja tako, da v sredini parcele ostaja odprto in nepozidano dvorišče pravokotnega
tlorisa, medtem, ko se ostala zemljišča nahajajo na območju južno od kareja pozidanih stanovanjskih in gospodarskih objektov.
Računska površina stanovanjskega objekta
je 225,74 m2, gospodarskega objekta na
zahodni strani je 33,34 m2 in gospodarskega objekta na vzhodni strani pa 43,28 m2.
Objekti so v slabem fizičnem stanju in so
potrebni obnove.
Zemljišče s parc. št. 1550 in 1551 obe
k.o. Mirnik, v velikosti 939 m2 ležita v Vrhovlju pri Kožbani in sicer pod hišama št. 1 in
2. Dostopni sta po stari poti. V naravi sta
obe parceli travnika v zaraščanju in visita.
Orientirani sta proti jugu.
Kmetijska zemljišča na parc. št. 1504/1,
1504/2, 1505/2, 1508, 1509/2, 1510/1,
1510/2, 1510/3, 1516, 1525, 1526 in 1530,
k.o. Mirnik, ležijo v vasi na nasprotni strani
ceste ob stari stanovanjski hiši v Vrhovlju 4.
Parcele so povečini travniki na manjši vzpetinici, v spodnjem delu sta parceli št. 1525 in
1530, ki sta že poraščeni z gozdom, medtem ko je parcela št. 1526 v zaraščanju.
Vse površine imajo urejen dostop in asfaltne
ceste preko parcele št.1504/2.
Parcela št. 1551, k.o. Mirnik, leži v dolinici pod stanovanjskimi hišami. V naravi
je parcela deloma travnik, deloma nekak
sadovnjak, deloma se zarašča.
Parcele št. 1564/1, 1564/2, 1564/3,
1571/1, 1571/3, 1579, 1584, 1589, 1597,
1599, 1601, 1615/1, 1615/2, 1615/3, 1615/4,
1618/1, 1628, 1643/1, 1643/2, 1644, 1658,
1661, 1665, 1668 in 1671, k.o. Mirnik ležijo
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takoj pod vasjo zahodno od glavne ceste za
Senik. Na nasprotni strani ceste je le parcela št.1571/2. Parcele so povečini poraščene, le deloma so še ostali travniki in sicer
le v zgornjem ravnem delu. Dostopne so
v zgornjem delu po makadamski poti, spodnje parcele pa služnostno preko sosednjih
parcel. Sestoj je mešan, primeren predvsem
za drva. Spravilo navzgor in cca 300 m do
kamionske poti.
V tem delu pod cesto ležijo tudi parcele
št. 1720, 1727 in 1729, ki so v naravi tudi
gozdovi. Poraščeni so z mešanim sortimentom. Spravilo zahtevno navzgor na cesto.
Parceli št. 1712 in 1760, k.o. Mirnik, ležita nekako severovzhodno od vasi. V naravi
sta to gozdova. Poraščena sta z mešanim
sortimentom. Dostopna sta po makadamski
poti oziroma vlaki. Spravilo 500 m do kamionske poti.
Še nekoliko severovzhodno je parcela
št. 2066, ki je v naravi tudi gozd. Parcela
v spodnjem delu meji na glavno asfaltno
cesto, tako da je spravilo mogoče direktno
na cesto. Po sortimentu je dokaj enaka prejšnjim parcelam.
4. Ogled nepremičnine
Interesenti za nakup nepremičnin si lahko ogledajo stanovanjski in gospodarske
objekte v določenem terminu po predhodni
najavi.
Za dodatne informacije v zvezi s prodajo
nepremičnine lahko interesenti pokličejo na
tel. 05/335-10-30 med 13. in 14. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki bo ponudil višjo ceno.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine
Kupec v 15 dneh po odpiranju ponudb
prejme pogodbo, jo podpiše, plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se
plača na transakcijski račun Občine Brda,
št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije (namen – kupnina nepremičnin k.o.
Mirnik).
Položena varščina se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je
krivda na njegovi strani oziroma odstopi do
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev
in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene znaša
500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin na podlagi javne ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne
cene, v višini 27.500,00 EUR na transakcijski
račun Občine Brda, št. 01207-0100014109,
odprt pri Banki Slovenije.
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Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka)
in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe, oziroma izpis iz
ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p.,
ipd.),
– potrdila 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
po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno po notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme razpisne pogoje,
– potrdilo, da je sprejel ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča razobešeno na
oglasni deski Upravne enote Nova Gorica.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom » Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – nakup nepremičnine, k.o. Mirnik «, na naslov: Občina
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih,
do 23. 11. 2010, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudbe bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka
prodaje občinskega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do
sklenitve pravnega posla.
9. Pravila javnega zbiranja ponudb:
javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin.
Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb, dne
23. 11. 2010 ob 13 uri lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje
ponudb bo potekalo v mali sejni sobi, v I.
nadstropju, Občine Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo v Brdih.
Občina Brda
Št. 478-1/2009
Ob-6268/10
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 94/07, 55/09, 100/09 in
49/10), Sklepa o soglasju k pričetku postopka prodaje občinskega nepremičnega premoženja – stavbe starega vrtca, sprejetega
na 18. redni seji, dne 8. 4. 2009, in Načrta
nabave in prodaje nepremičnega premoženja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto
2010 s sprejetimi spremembami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Sv. Jurij v Slov.
goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski
Dol, tel. 02/729-52-50, faks 02/729-52-55,
e-pošta: obcina@obcinajurij.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost
Predmet zbiranja ponudb:
– stavbišče, parc. št. *55, pripisana pri vl.
št. 270, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 816 m2 in
– dvorišče, parc. št. 28/1, pripisana pri vl.
št. 435, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 971 m2.
Nepremičnini se nahajata v ureditvenem
območju naselja Jurovski Dol in se prodajata skupaj.
Na nepremičnini parc. št. *55, k.o. Jurovski Dol, je ustanovljena služnostna pravica
dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja,
vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega
kablovoda, v korist Elektra Maribor d.d.
Izhodiščna vrednost nepremičnin je
52.510,00 EUR. V ceno ni vključen davek
na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
a) Nepremičnini se prodajata po načelu videno-kupljeno. Kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravočasne
ponudbe. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe
se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni.
c) Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za nepremičnini na
transakcijski račun Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah, številka: 01410-0100021040, odprt
pri Upravi za javna plačila, Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel,
se varščina brez obresti vrne najkasneje
v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku pa se plačana
varščina vračuna v kupnino. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
5. Drugi pogoji
Nepremičnini se lahko, v skladu s sklepom občinskega sveta, uporabita za naslednje namene:

– stanovanjsko gradnjo,
– dom za ostarele,
– dislocirano varstveno-delovno enoto.
6. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(obrazec št. 1);
– izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2);
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(obrazec 3);
– potrdilo o državljanstvu in fotokopijo
osebne izkaznice ali priglasitveni list oziroma izpis iz sodnega registra;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od ponujene cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
Ponudba mora veljati še 45 dni od roka
odpiranja ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe
v sredo, dne 3. 11. 2010, ob 10. uri, v prostorih sejne sobe Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik.
b) Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika.
c) Nepremičnini bosta prodani ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo
prodajalec opravil dodatna pogajanja.
e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja.
d) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko
do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge in brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
8. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Prodajalec lahko podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe niti
v podaljšanem roku, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenim v pogodbi, se pogodba
šteje za razdrto.
Kupec plača stroške overitve prodajne
pogodbe pri notarju in stroške zemljiško
knjižnega prenosa ter stroške davka na promet nepremičnin. Zemljiškoknjižni prenos se
opravi po plačilu celotne kupnine.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
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pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup
nepremičnine pošljejo po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov Občina Sv. Jurij
v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223
Jurovski Dol, ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v roku
15 dni od objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaprta ovojnica mora biti označena s »Ponudba
za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do roka prispele na prodajalčev naslov
oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane
na pošti kot priporočena pošiljka.
10. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim
zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sv.
Jurij v Slov. goricah pri Jasni Senekovič
(02/729-52-53 ali jasna.senekovic@obcinajurij.si).
Ogled
nepremičnin
je
mogoč
ob predhodni najavi na tel. 02/729-52-52 ali
041/327-011 (Samo Kristl) oziroma po elektronski pošti, samo.kristl@obcinajurij.si.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi/, v pisni obliki pa jih
ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni
pisarni občine.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Št. 478-88/2009
Ob-6271/10
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05), 78. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02), določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 23. 4. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča, in sicer:
– parc. št. 1797/1, v izmeri 654 m2,
vl. št. 1771, k.o. Ajdovščina, do deleža
564/654,
– parc. št. 1798/1, v izmeri 1408 m2,
vl. št. 1771, k.o. Ajdovščina, do deleža
1228/1408,

– parc. št. 1800/1, v izmeri 7905 m2,
vl. št. 180, k.o. Ajdovščina, do deleža
6835/7905;
(skupaj 8.627 m2).
Preostali deleži zemljišč ostajajo v lasti
Občine Ajdovščina za namene izgradnje povezovalne ceste in komunalne infrastrukture. Z bodočim lastnikom bo takoj po izvedbi
kupoprodaje izvedena razdelitev solastnine
na terenu tako, da bo Občina Ajdovščina postala lastnica zemljišč vzdolž južnega dela
navedenih parcel.
Nepremičnine ležijo znotraj tako imenovane obrtne cone V Talih v Ajdovščini, na elitni lokaciji med hitro cesto Vrtojba – Razdrto
in obvoznico mesta Ajdovščina. V neposredni bližini je priključek s hitre ceste. Obrtna
cona še ni komunalno opremljena, namenjena pa je proizvodno servisni dejavnosti.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo
Najmanjša ponudbena cena za 1 m2 zemljišča znaša 57,80 € oziroma
– za delež do 564/654, parc. št. 1797/1,
k.o. Ajdovščina 32.599,20 €,
– za delež do 1228/1408, parc. št. 1798/1,
k.o. Ajdovščina, 70.978,40,00 €,
– za delež do 6835/7905, parc. št. 1800/1,
k.o. Ajdovščina, 395.063,00,00 €.
Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini
20% od ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
5. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb
plačati varščino v višini:
– 4.000,00 € za delež do 564/654, parc.
št. 1797/1, k.o. Ajdovščina;
– 9.000,00 € za delež do 1228/1408,
parc. št. 1798/1, k.o. Ajdovščina,
– 50.000,00 € za delež do 6835/7905,
parc. št. 1800/1, k.o. Ajdovščina,
na Podračun EZR Občine Ajdovščina,
št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS
za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne
v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta (fizične osebe);
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravne osebe);
– izpisek iz registra samostojnih podjetnikov ki ne sme biti starejši od 30 dni (samostojni podjetnik);
– potrdilo o vplačani varščini;
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– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stavbnega zemljišča v OC Tale.
Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do srede, 3. 11. 2010, do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
9. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prednostno prodajajo vse skupaj v paketu. Kolikor take ponudbe Občina Ajdovščina ne bo (s)prejela,
se lahko izvede prodaja posamezne nepremičnine. Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 11. 2010.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek, 25. 10. 2010, od 13. do 14. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
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Evidence sindikatov
Št. 02049-1/2004-26
Ob-5470/10
Sindikatu Neodvisnost – Konfederaciji novih sindikatov Slovenije, Linhartova
13, Ljubljana, se odvzame lastnost reprezentativnega sindikata v dejavnosti veterinarstva, ki jo je pridobila na podlagi odločbe
121-02-135/93 z dne 5. 2. 2003.
Št. 101-70/2010-4
Ob-5899/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 16. 9. 2010 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila SVIZ Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centra za preventivno arheologijo«
in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov,
pod zaporedno številko 329 za sindikat
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Center za preventivno arheologijo, kratico: SVIZ ZVKDS CPA in sedežem: Poljanska cesta 40, Ljubljana.
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Objave gospodarskih družb
Ob-6260/10
Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana
in poslovodstvo družbe PETROL PLIN,
d.o.o., na podlagi 586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da je bila dne 14. 10. 2010,
registrskemu organu predložena Pogodba
o pripojitvi družbe PETROL PLIN, d.o.o.,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, k družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana.
Poslovodstvi obeh družb delničarje
družbe PETROL d.d., Ljubljana in edinega
družbenika družbe PETROL PLIN, d.o.o.
opozarjata na njihove pravice, kot jih opredeljuje 586. člen ZGD-1, in sicer, da imajo
vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine
družbe PETROL PLIN, d.o.o., ki bo odločala
o soglasju za pripojitev, na sedežu teh družb
Dunajska cesta 50, Ljubljana, vsak delovni
dan, od 10. do 13. ure, možnost pregleda:
1. pogodbe o pripojitvi;
2. letnih poročil obeh družb za zadnja tri
poslovna leta;
3. zaključnega poročila družbe PETROL
PLIN, d.o.o. v skladu s prvim odstavkom
68. člena ZGD-1, če bo do takrat že revidirano;
4. vmesnih bilanc stanja družb po stanju
na dan zaključka zadnjega trimesečja pred
sklenitvijo pogodbe o pripojitvi;
5. poročila poslovodstev družb o pripojitvi;
6. poročila nadzornega sveta družbe PETROL d.d., Ljubljana, o pregledu pripojitve
(družba PETROL PLIN, d.o.o. nadzornega
sveta nima), in da imajo pravico zahtevati,
da se jim na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dajo prepisi
gornjih listin.
Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana
v skladu z določilom 599. člena ZGD-1 opozarja delničarje družbe PETROL d.d., Ljub
ljana, da, glede na postopek poenostavljene
pripojitve, kjer za veljavnost pogodbe o pripojitvi ni potrebno soglasje skupščine prevzemne družbe (PETROL d.d.,Ljubljana),
mora skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev le, če delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja
skupščine prevzete družbe (skupščina družbe PETROL PLIN, d.o.o. bo 16. 11. 2010), ki
je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki
naj odloči o soglasju za pripojitev.
PETROL PLIN, d.o.o.
direktor
Franc Dover
PETROL d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Aleksander Svetelšek
član uprave
Rok Vodnik
Št. 182/10
Ob-6272/10
Kovinoplastika Deplast Jurij Drofenik
s.p., Imeno 69A, 3254 Podčetrtek, matična številka: 5137176000 v skladu z določili
75. člena Zakona o gospodarskih družbah
(v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje pod-

jetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, predviden naziv in sedež
družbe: Deplast d.o.o., Imeno 69a, 3254
Podčetrtek, v skladu s 668. členom ZGD-1.
Kot obračunski datum prenosa smo določili
31. 12. 2010, prenos podjetja pa bo po predvidevanjih vpisan v sodni register v mesecu
februarju 2011.
Jurij Drofenik s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6220/10
Direktor družbe N-INVEST d.o.o. Domžale, Zaboršt, Pot za Bistrico 23, 1230
Domžale, Nahtigal Franc, družba je vpisana v sodni/poslovni register Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence
in storitve, z matično številko 1197479000,
skladno z določbo 520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavljam naslednja
sklepa:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v višini 111.536,25 EUR se zmanjša za znesek
86.536,25 EUR tako, da bo novi osnovni
kapital znašal 25.000,00 EUR. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z izplačilom
edinemu družbeniku Nahtigal Francu.
2. sklep: upnike pozivam, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
N-INVEST d.o.o. Domžale
direktor: Franc Nahtigal
Ob-6269/10
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.

Sklici skupščin
Ob-6283/10
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi
16. in 17. člena Statuta banke sklicuje
31. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,
ki bo v sredo, 17. novembra 2010, ob
13. uri, v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 17. 11. 2010 se
za člana nadzornega sveta imenuje Ralf
Weingartner, za dobo štirih let.
Delničarji bodo na 31. redni skupščini
Banke Volksbank d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine Banke Volksbank d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec 4. dne pred zasedanjem skupščine
oziroma na dan 13. november 2010 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. V istem
roku lahko delničarji tudi podajo predloge
o volitvah članov nadzornega sveta. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe,
če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru.
Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov je delničarjem na
vpogled v prostorih Banke Volksbank d.d.,
na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke, www.volksbank.si.
Banka Volksbank d.d.
uprava
Ob-6179/10
Likvidacijski upravitelj družbe Medvešek
Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji (v nadaljevanju: družba) na podlagi
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Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana,
Zakona o trgu finančnih instrumentov,
295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 19. člena Statuta delniške
družbe sklicuje
10. skupščino
delničarjev družbe Medvešek Pušnik,
finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji,
ki bo dne 29. 11. 2010, ob 10. uri, v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na
naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja:
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Lidija
Virant. Za preštevalki glasov se izvolita Barbara Jelnikar in Mateja Šober. Za sestavo
zapisnika se imenuje notar Andrej Škrk iz
Ljubljane.
2. Obravnava »Poročila o poteku likvidacijskega postopka družbe MP Finance d.d.
– v likvidaciji«.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja: v skladu s 416. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 skupščina sprejme
»Poročilo o poteku likvidacijskega postopka
družbe MP Finance d.d. – v likvidaciji«.
3. Obravnava Predloga o razdelitvi premoženja družbe MP Finance d.d. – v likvidaciji.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja:
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj predlaga, da skupščina družbe MP Finance d.d.
– v likvidaciji sprejme spodaj sledeči sklep
o razdelitvi premoženja:
Preostala likvidacijska masa družbe MP
Finance d.d. – v likvidaciji na dan 15. 10.
2010 je znašala 393.825,14 € in se bo do
zaključka likvidacijskega postopka znižala le
še za mesečne stroške likvidacijskega upravitelja, mesečne stroške vodenja bančnega
računa pri NLB d.d., stroške zapiranja računa s strani NLB d.d. ter bančne transakcijske stroške v zvezi z nakazovanjem likvidacijske mase na bančne račune delničarjev,
in se bo povečala za tekoče obresti.
Skupščina delničarjev pooblašča likvidacijskega upravitelja za poplačilo še zgoraj
navedenih stroškov ter za izplačilo končne likvidacijske mase delničarjem družbe
v sorazmerju z njihovimi deleži (418. člen
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ZGD-1). Skupščina pooblašča likvidacijskega upravitelja, da se končni zaokrožitveni
ostanki, ki bi lahko nastali ob konkretnih
izračunih posameznih izplačil, izplačajo najmanjšemu delničarju družbe.
Likvidacijska masa družbe MP Finance
d.d. – v likvidaciji se bo izplačala v denarju,
v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa tistim
delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi na dan 29. 11. 2010.
Končna likvidacijska masa družbe MP
Finance d.d. – v likvidaciji naj se v skladu
s 417. členom ZGD-1 izplača delničarjem
najkasneje v roku 30 dni od sprejetja tega
sklepa.
4. Izbris družbe iz registra
Skupščina družbe, pooblašča likvidacijskega upravitelja, da po končanem izplačilu
premoženja družbe MP Finance d.d. – v likvidaciji v skladu s 3. točko dnevnega reda
te skupščine, poda ustrezen predlog za izbris družbe iz registra.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled vse delovne dni, razen dela
prostih dni, praznikov, sobot in nedelj, od
dneva objave sklica skupščine do vključno na dan skupščine, med 10. in 13. uro,
v tajništvu, na sedežu družbe Medvešek
Pušnik, finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino je v skladu z določilom 296. člena ZGD-1 objavljeno tudi na
spletnih straneh družbe Medvešek Pušnik,
finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji:
www.medvesekpusnik.si (Novinarsko središče > Sporočila za javnost). Prav tako so
na spletni strani družbe na voljo informacije
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD 1-C,
ki so izčrpne informacije o pravici delničarjev dopolniti dnevni red, podati predlog
sklepa ter uresničevanju pravice do obveščenosti. Delničarji, katerih skupni deleži
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala,
lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča
ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo
pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi
tega sklica. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni
in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica

na naslov družbe, bodo objavljeni skladno
s 300. členom ZGD-1. Zahteve za dodatne
točke dnevnega reda ter nasprotne predloge v predpisani obliki lahko delničarji posredujejo po pošti s priporočeno pošiljko,
lahko pa tudi po elektronski pošti na naslov: valter.grilanc@alta.si, pri čemer pa
mora biti oblikovani predlog poslan v obliki
pripetega dokumenta k elektronski pošti, iz
katerega bo razviden podpis delničarja oziroma v primeru delničarja kot pravne osebe
podpis zakonitega zastopnika ter žig.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, njihovi zastopniki, skrbniki in pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. dne 25. 11. 2010
(presečni dan). Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po
evidenci v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni
dan. Pogoj za udeležbo na skupščini ter
uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic
posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca je pisna
prijava udeležbe na skupščini, najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino, torej
dne 25. 11. 2010.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini. Obrazec pooblastila je priložen
objavi sklica na SEOnetu, na spletni strani družbe in h gradivu za skupščino, ki je
dostopno na sedežu družbe. Družba ima
na dan 8. 10. 2010 izdanih skupno 75.000
delnic, ki so po stanju v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, delniški družbi,
na ta dan razdeljene med 42 delničarjev
in delničark družbe. Lastnih delnic družba
nima. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas. Število vseh glasovalnih pravic na dan 8. 10. 2010 je 75.000.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Medvešek Pušnik,
finančno poslovanje, d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Valter Grilanc s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 698/10
Ob-6239/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št.: SV 698/10 z dne 7. 10.
2010, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1
in soba s hodnikom, ki je pred predelavo
pripadala stanovanju št. 2 in je sedaj funkcionalno spojena s stanovanjem št. 1, desno,
v I. nadstropju poslovno stanovanjske hiše
v Mariboru na naslovu Vodnikov trg 4, 2000
Maribor, v skupni izmeri 73,30 m2, ki stoji na
parc. št. 2110/1, pripisani pri vl. št. 1766, k.o.
Koroška vrata, katero je dolžnica in zastaviteljica Perko Anita, rojena dne 14. 8. 1984,
EMŠO 1408984505291, stanujoča Glavni
trg 24, 2000 Maribor, pridobila na podlagi
Prodajne pogodbe, sklenjene po Stanovanjskem zakonu med Vladimirjem Beraničem
in Vesno Rijevec, kot prodajalcema, ter Melanijo Perko Miklavc, kot kupovalko, z dne
11. 3. 2002, Sklepa o dedovanju z opr. št.
II D 444/2006 z dne 8. 6. 2006 in aneksa
k prodajni pogodbi z dne 11. 3. 2002, zastavljena v korist banke – upnice: Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, Bahnstraße 22,
9141 Eberndorf, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870653, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne
terjatve do dolžnice Perko Anite, v višini
30.000,00 EUR s pripadki in obrestno mero,
ki je fiksna do 30. 9. 2012 in na dan sklenitve te pogodbe znaša 5,25% letno. Po
poteku tega roka bo kreditodajalec kreditojemalcu predlagal obrestno mero. V primeru,
da stranki ne dosežeta dogovora, velja po
poteku roka obrestna mera, sestavljena iz
3-mesečnega Euriborja ter pribitka v višini
najmanj 2,75% in največ 4% ter se prilagaja,
kot je to natančno opredeljeno v Pogodbi za
obročni kredit, zapisani pod točko 1. tega
notarskega zapisa, z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki znašajo 5,00% letno; z vsemi
pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve;
z vračilom glavnice kredita v 256 mesečnih
anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakič 20.
dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 20. 2. 2032 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 7. člena
Pogodbe za obročni kredit (enkratni kredit)
– zapisane pod točko I.

SV 721/2010
Ob-6287/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 721/2010 z dne 8. 10.
2010, je bila zastavljena nepremičnina
z ident. št. 2175-220-23, del stavbe 23.E
– stanovanjski del št. 23, v 6. etaži Ulica
Staneta Bokala 17, 4270 Jesenice, vpisani
pri podvložku št. 2186/23, k.o. Jesenice, last
zastavitelja Damjana Mujagića na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 10. 2010,
vse v korist osebe z imenom: Abanka Vipa
d.d., matična številka: 5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, v zavarovanje denarne terjatve 52.000,00 EUR
s pripadki.
SV 904/10
Ob-6291/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 904/10,
z dne 11. 10. 2010, sta bila poslovni prostor,
v skupni izmeri 135 m², ki se nahaja v stanovanjsko-poslovni stavbi, 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 (105-3601-2), in klet,
v izmeri 13,60 m2, pri čemer pa se klet nahaja v zgradbi z identifikacijsko številko 3602,
na naslovu Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 3a (105-3602-123), ki ju je zastavna dolžnica Panonia Invest, poslovanje
z nepremičninami d.o.o., Murska Sobota,
Lendavska ulica 8, 9000 Murska Sobota,
matična številka 2224208000, pridobila
po Notarskem zapisu prodajne pogodbe –
SV 877/10 z dne 30. 9. 2010 od prodajalke
Fisher International d.o.o., ki je navedeni
nepremičnini pridobila po Prodajni pogodbi, sklenjeni dne 29. 3. 2006 s prodajalko
Abanka Vipa d.d., Abanka Vipa d.d. pa ju 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, zastavljena v korist upnice
Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, matična številka 5026024000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 130.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je
ta zastavna pravica ustanovljena kot sedma
po vrstnem redu.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 556/2010
Os-5988/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 556/2010, In 557/2010,
In 558/2010 z dne 21. 5. 2010, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 100,01 EUR,
54,20 EUR in 72,67 EUR s pp, je v korist upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, izvršitelj Milan Glažar
iz Maribora opravil rubež nepremičnine, in
sicer poslovnega prostora v I. nadstropju
dvoriščnega objekta, na Partizanski cesti
12, v Mariboru, v izmeri 48,94 m2, stoječega
na parc. št. 1223, k.o. Maribor – Grad, ki je
last dolžnika EURO MARC d.o.o., Potrčeva
cesta 4, Ptuj.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 8. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1658/2010
Os-5535/10
Okrajno
sodišče
v
Domžalah,
na predlog predlagatelja Mirka Ivanšek,
Aškerčeva 9, Dob, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – kupoprodajne pogodbe št. 1368 z dne 12. 5.
1972, sklenjena med gradbenim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Komljanec Jožetom ter Tatjano Komljanec, oba stanujoča Ljubljana,
Kvedrova 5, kot kupcema, ter darilne pogodbe z dne 30. 11. 1992, sklenjena med Zarubica Zvonko, Župančičeva cesta 9, Domžale, in Zarubica Radunom, Župančičeva
cesta 9, Domžale, kot obdarjencem.
Predmet pogodb katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo dvosobno stanovanje št. 2,
v stanovanjskem stolpiču z naslovom Župančičeva ulica 9, Domžale, sedaj vpisan
v zemljiško knjigo kot nepremičnina št. 2.E,
v vložku 6185/3, k.o. Domžale.
Vknjižba solastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 5. 4. 2006, sklenjena med prodajalcema Andrejem Jug in
Mileno Jug Kunst, oba Bevkova 1, Domžale,
ter 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 listin, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 8. 2010
Dn 9055/2008
Os-5812/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cizelj Alojza, Hubadova 6, 1000 Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo-

stavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža št. 32, v nadstropju, Hubadova ulica, Ljubljana, z ident. št. 32.E, podvl.
št. 1449/32, k.o. Brinje I, dne 15. 7. 2010,
pod opr. št. Dn 9055/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Savnikom Jožetom,
Podmilščakova 72, Ljubljana, kot prodajalcem in Altbauer Mihaelom, Šarhova 32,
Ljubljana, kot kupcem, za garažo št. 32, ob
Hubadovi ulici, ki ima sedaj ident. št. 32.E,
vpisano v podvl. št. 1449/32, k.o. Brinje I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 9.
1971, sklenjene med Altbauer Mihaelom,
Šarhova 32, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Cizelj Slavkom, Hubadova ulica 6, Ljubljana,
kot kupcem za garažo št. 32, ob Hubadovi
ulici, ki ima sedaj ident. št. 32.E, vpisano
v pdovl. št. 1449/32, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
Dn 13267/2007
Os-5813/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Glazirin, Bilečanska 5, 1000 Ljub
ljana, ki jo zastopa odv. Barbara Štraus-Kunaver, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, št. 6,
v I. nadstropju, Bilečanska ulica 5, Ljub
ljana, z ident. št. 6.E, vl. št. 1371/6, k.o.
Štepanja vas, dne 15. 7. 2010, pod opr.
št. Dn 13267/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med zemljiškoknjižnim lastnikom in
Silvo Ido Zorinc, Bilečanska ulica 5, Ljub
ljana, za nepremičnino, stanovanje, št. 6,
na Bilečanski ulici 5, Ljubljana, ki ima sedaj
ident. št. 6.E, vpisano vl. št. 1371/6, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
Dn 7074/2009
Os-5831/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Vukić Martine in Vukić Ratomira, oba Ob
stadionu 9, Brežice, ki ju zastopa odvetniška pisarna Barbara Štraus Kunaver, Komenskega 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe

lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje,
št. 145, v 13. nadstropju, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, z ident. št. 145.E, vpisani v podvl. št. 1371/145, k.o. Štepanja vas, dne
15. 7. 2010, pod opr. št. Dn 7074/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. KS/AŽKP-9/91, z dne 6. 3. 1991 in aneksa h kupoprodajni pogodbi št. KS/AŽ-KP-9/91, z dne
25. 4. 1991, sklenjenih med Združena podjetji KTL, Strokovne službe, Kotnikova 19/a,
Ljubljana, kot prodajalcem in Ljubico Mirtič,
Bilečanska 5, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje, na naslovu Bilečanska 5, Ljubljana,
ki ima sedaj ident. št. 145.E, vpisano v podvl. št. 1371/145, k.o. Štepanja vas,
– prodajne pogodbe z dne 27. 3. 1998,
sklenjene med Ljubico Kleindeist, Bilečanska 5, Ljubljana, kot prodajalcem, in Vukić
Martino ter Vukić Ratomirjem, Ob stadionu 9, Brežice, kot kupcema za stanovanje,
št. 145, v 13. nadstropju na naslovu Bilečanska 5, Ljubljana, ki ima sedaj ident.
št. 145.E, vpisano v podvl. št. 1371/145, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
Dn 15668/2007
Os-5832/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Eve Dolar Bahovec, Igriška ulica 2, 1000
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. (IV)
27, v 9. nadstropju, Pražakova 14, Ljub
ljana, z ident. št. 113.E, vpisani v podvl.
št. 2228/186, k.o. Tabor, dne 20. 7. 2010,
pod opr. št. Dn 15668/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 296/68 z dne
8. 11. 1968, sklenjene med strankama
Splošno gradbeno podjetje Grosuplje,
Grosuplje (kot prodajalcem) in Črtomiro
Bajt, Rožna dolina C. II/12, Ljubljana, ki jo
zastopa kot skrbnica za posebne primere
Marija Farčnik (kot kupovalko) za trisobno
stanovanje št. 27, v IX. nadstropju, SV-4
in kletnim prostorom, ki ima sedaj ident.
št. 113.E, vpisano v vl. št. 2228/186, k.o.
Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
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Dn 14121/2008
Os-5833/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gerl
Milana, Smelijevo naselje 59, Lož, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
z ident. št. 11.E in 12.E, v podvl. št. 1864/6,
k.o. Ježica, dne 12. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 14121/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 4. 1994, sklenjene med GP
Gradbenik p.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Gerl Milanom, Smelijevo naselje št. 59,
Lož (kot kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 11.E, in 12.E, v podvl.
št. 1864/6, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2010
Dn 7872/2006
Os-5834/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z ident. št. 54.E,
v podvl. št. 1268/54, k.o. Ajdovščina, dne
22. 7. 2010, pod opr. št. Dn 7872/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 6/BD z dne 16. 7.
1979, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana (kot prodajalcem) in Samoupravno interesno skupnostjo socialistične Republike Slovenije za ekonomske
odnose s tujino, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 54.E,
v podvl. št. 1268/54, k.o. Ajdovščina,
– prodajne pogodbe z dne 11. 5. 1990,
sklenjene med Republiko Slovenijo, Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo (kot prodajalcem) in IMOS d.d., Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 54.E, v podvl. št. 1268/54, k.o.
Ajdovščina,
– aneksa k prodajni pogodbi z dne 18. 11.
1997, sklenjenega med Republiko Slovenijo, Republiškim sekretariatom za pravosodje
in upravo (kot prodajalcem) in IMOS d.d.,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 54.E, v odvl. št. 1268/54,
k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2010
Dn 25909/2008
Os-5835/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Terezije Jelenič, Rašiška ulica 9, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus,

Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lstninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garaža, št. 633, RGD 6, Rašiška ulica 15-17,
ident. št. 33.E, vpisana v vložku št. 4347/33,
k.o. Zgornja Šiška, dne 23. 6. 2010, pod opr.
št. Dn 25909/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 12.
1990, sklenjene med Ausec Metko, Rašiška
ulica 18, Ljubljana, ter Humer Zlato, Gradnikova ulica 2, Kranj, kot prodajalkama in Horvat Evo, Prevoje pri Šentvidu 46, Lukovica,
kot kupovalko za garažni boks št. 633, ki ima
sedaj ident. št. 33.E, vpisana v vl. 4347/33,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
Dn 7127/2009
Os-5836/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Barbare Sedonja in
Jožeta Sedonja, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini: 559.E, parkirno mesto PM
št. 124, v 2. kleti podzemne garaže ob Peričevi ulici med Topniško in Kržičevo ulico, vpisani v podvl. št. 2665/559, k.o. Bežigrad, in
560.E, parkirno mesto PM št. 125, v 2. kleti,
vpisani v podvl. št. 2665/560,k.o. Bežigrad,
dne 19. 7. 2010, pod opr. št. Dn 7127/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med družbo Vojcom,
Podjetje za trgovino, posredništvo, svetovanje in finančni inženiring d.o.o. Dunajska 21,
Ljubljana, ki jo zastopa direktor Vojislav Antanasović, kot prodajalcem, in Nikolajem Sedonjo, Slovenska cesta 27, Ljubljana, kot
kupcem, za parkirni mesti št. 124 in 125,
v 2. kleti parkirne hiše z vhodom iz Kržičeve
ulice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
Dn 285/2007
Os-5837/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čuček Feliksa, Novo Polje X št. 43, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, parc. št. 411/8, k.o. Zadobrova, dne
20. 7. 2010, pod opr. št. Dn 285/2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 1979, sklenjene med
Kos Josipom in Kos Frančiško, oba Cesta
v Kope 1, Ljubljana, ter Čuček Feliksom,
Novo Polje c. X/43, Ljubljana, za parc.
št. 411/8, k.o. Zadobrova.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2010
Dn 23171/2008
Os-5873/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Milovanović Ljiljane, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine
d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z ident. št. 61.E, v podvl. št. 1884/61,
k.o. Moste, dne 9. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 23171/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1994,
sklenjene med Kuševič Zlatkom in Ivico, oba
Meškova 4, Brežice (kot prodajalca) ter Lango Jožetom in Majdo, oba Benčičeva 2b,
Koper (kot kupca), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 61.E, v podvl št. 1884/61,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2010
Dn 25117/2008
Os-5875/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andreje Stojan, Ane Ziherlove 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
stanovanje, št. 41, v 5. nad. z ident. št. 41.E,
vpisani v podvl. št. 3029/41, v k.o. Dravlje,
dne 21. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 1988,
sklenjene med Sonjo Wildmann Gazvoda,
Kersnikova 1, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Igorjem Grčo ter Jeleno Grča, oba Ziherlova 6, Ljubljana (kot kupcema), in sicer za
nepremičnino, stanovanje št. 41, v 5. nad.
z ident. št. 41.E, vpisani v podvl. št. 3029/41,
v 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 10. 9. 2010
Dn 8449/2010
Os-5974/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irenke Vidovič, stanujoče Loka 1, Starše, za izbris stare hipoteke, pod opr. št.
Dn 8449/2010, dne 6. 9. 2010 izdalo sklep
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o začetku postopka za izbris stare hipoteke,
vknjižene pri nepremičninah parc. št. 331,
332, 333/1 in 333/4, pripisanih vl. št. 1170,
k.o. Tezno, last Marte Vedlin do 1/2 celote
in Irenke Vidovič do 1/2 celote, na podlagi
posojilne pogodbe z dne 3. 11. 1975 in dodatka z dne 13. 1. 1976, v znesku 30.000,00
YUD s pp, v korist MPP Cevovod Maribor,
pod opr. št. Dn 476/77.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica, vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 2010
Dn 16785/2008
Os-5975/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fissim d.o.o., Prešernova ulica 8, Maribor, ki ga
po pooblastilu zastopa odvetnik Peter Peče,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 1885/35, k.o. Koroška vrata, pod
opr. št. Dn 16785/2008, 2. 9. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnh listin:
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 18. 4.
2000, sklenjene med Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, ki ga
je zastopal župan Boris Sovič in Zlatorog
d.d., Ulica 10. oktobra 9, ki ga je zastopala direktorica Dita Kastelic, s katero sta
pogodbeni stranki ugotovili, da sta takratni
stanovanjski sklad Občine Maribor - Center kot prodajalec, in Tovarna Zlatorog Maribor kot kupec, sklenila kupno pogodbo
št. 04/2-1860-5/217-Ga z dne 8. 10. 1964,
in kupno pogodbo št. 04/2-702-19/217-G
z dne 10. 9. 1965, o nakupu treh stanovanjskih enot v stanovanjski stavbi v Mariboru,
Smetanova ulica 80-84, in sicer:
– stanovanje št. 15, v IV. nadstropju,
s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, št. 15, v vhodu Smetanova ulica 82,
Maribor;
– stanovanje št. 5, v I. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo,
št. 5, v vhodu Smetanova ulica 84, Maribor in
– stanovanje št. 10, v III. nadstropju,
s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, št. 10, v vhodu Smetanova ulica 84,
Maribor,
in v kateri je Mestna občina Maribor dovolila odpis parc. št. 1808, iz vl. št. 1179,
k.o. Koroška vrata in zanjo otvoritev novega vložka/podvložka iste k.o. in vknjižbo
lastninske pravice v korist pravne osebe Zlatorog d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2010
Dn 25/2008
Os-6107/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nevenke Richter Peče, stanujoče Ulica
Klinčevih 8, Kamnica, ki jo po pooblastilu
zastopa odvetnik Peter Peče, Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1787/130, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 25/2008, dne 3. 9. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3600-755/5 z dne 19. 6. 1985, sklenjene
med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki jo je zastopal direktor Ivan
Grauf, in kupcem Tovarno Zlatorog n.sol.o.
Maribor, Industrijska ulica 23, ki ga je zastopal glavni direktor Franjo Radi, s katero
je prodajalec kupcu prodal naslednja stanovanja in na njih dovolil vknjižbo uporabe
etažne lastnine v korist kupca:
– na naslovu Štantetova ulica 14, Maribor, stanovanje št. 121, v I. nadstropju,
– na naslovu Štantetova ulica 16, Maribor, stanovanje št. 104, v III. nadstropju,
– na naslovu Štantetova ulica 22, Maribor, stanovanje št. 26, v I. nadstropju in
– na naslovu Štantetova ulica 24, Maribor, stanovanje št. 2, v pritličju in stanovanje
št. 15, v II. nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2010
Dn 668/2010
Os-5709/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Sindikat Viator&Vektor, Dolenjska cesta 24,
Ljubljana, ki ga zastopa Jezernik d.o.o., Slovenske Konjice, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, s sklepom z dne 22. 6. 2010, št.
Dn 668/2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 22. 9. 1994, sklenjene
med Unior Zreče, Kovaška cesta 10, Zreče
in Sindikat cestnega prometa – Viator, Dolenjska cesta 244, Ljubljana, ki se nanaša
na nepremičnino iden. št. 3.E, stanovanjski
prostor št. 1091-528-3, v 2. etaži, v izmeri
24,00 m2, v stavbi z naslovom Rogla 59a,
Zreče, stoječi na parc. št. 1095/85, vpisano
v vl. št. 459/3, k.o. Hudinja.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona
o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 9. 2010
Dn 650/2010
Os-5809/10
V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 613/1, 613/2 in 614/3, k.o. Sela,
se razglaša javna razgrnitev popisnih listov,
zapisnikov o ugotovitvah in kopij katastrskih
načrtov za to nepremičnino.

Javna razgrnitev bo trajala od 2. 11. do
1. 12. 2010, v sobi št. 9, Okrajnega sodišča
v Tolminu, med delovnim časom sodišča in
tam bodo v tem času navedene listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 8. 11. in 10. 11. 2010, med
delovnim časom sodišča, bo predsednik
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
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 14. 9. 2010
Dn 209/2006
Os-5810/10
V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 295/24, k.o. Ljubinj se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 2. 11. do
1. 12. 2010, v sobi št. 9, Okrajnega sodišča
v Tolminu, med delovnim časom sodišča in
tam bodo v tem času navedene listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 8. 11. in 10. 11. 2010, med
delovnim časom sodišča, bo predsednik
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
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. 8. 2010
Dn 2960/2009
Os-5811/10
V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 351/2, k.o. Dobje se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 2. 11. do
1. 12. 2010, v sobi št. 9, Okrajnega sodišča
v Tolminu, med delovnim časom sodišča in
tam bodo v tem času navedene listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 8. 11. in 10. 11. 2010, med
delovnim časom sodišča, bo predsednik
komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
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. 8. 2010
Dn 1825/2010
Os-5880/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 1441/105, k.o. Volče.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
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9. do 12. ure v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1827/2010
Os-5881/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 2717, k.o. Drežnica.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1828/2010
Os-5882/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 4228, k.o. Lom.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1836/2010
Os-5883/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 559/28, k.o. Lom.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1850/2010
Os-5884/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 902/7, k.o. Soča desna.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1857/2010
Os-5885/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 536, k.o. Zatolmin.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.

Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1858/2010
Os-5886/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 537, k.o. Zatolmin.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1885/2010
Os-5887/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 420/3, k.o. Sela.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1897/2010
Os-5888/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 377/3, k.o. Lom.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1905/2010
Os-5889/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 994, 995 in 996, k.o. Gorenja
Trebuša.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
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Dn 1947/2010
Os-5890/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 406/3, k.o. Kozaršče.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1948/2010
Os-5891/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi, za parc. št. 406/7, k.o. Kozaršče.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1949/2010
Os-5892/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi, za parc. št. 406/8, k.o. Kozaršče.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1950/2010
Os-5893/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi, za parc. št. 439, k.o. Kozaršče.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1954/2010
Os-5894/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi, za parc. št. 798, k.o. Idrija pri Bači.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.

Stran

2662 /

Št.

81 / 15. 10. 2010

Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1955/2010
Os-5895/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi, za parc. št. 799, k.o. Idrija pri Bači.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1956/2010
Os-5896/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi, za parc. št. 801, k.o. Idrija pri Bači.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1978/2010
Os-5897/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi, za parc. št. 20/2, k.o. Gorenja Trebuša.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 1979/2010
Os-5898/10
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi, za parc. št. 771/7 in 771/8, k.o. Idrija
pri Bači.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 8. 11. 2010.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
8. 11. 2010 do 7. 12. 2010, vsako sredo od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 9. 2010
Dn 4347/2010
Os-6325/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne
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28. 9. 2010 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Berce Janeza, Ul. Alme Karlinove 23, Celje, ki ga zastopa Knez Saša,
zaposlena pri Kapitol nepremičnine d.o.o.,
Bežigrajska 7, Celje, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – izgubljene
oziroma uničene listine, sklenjene med Občino Celje in pravno osebo Metro, trgovska
družba, d.d. Predmet navedene listine je
nepremičnina, ident. št. 42.E, del stavbe
na naslovu Pucova ulica 5, Celje, vpisana
v podvl. št. 2421/43, k.o. Ostrožno.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v zvezi
s 30. členom Zakona o zemljiški knjigi-1A
(Ur. l. RS, št. 45/08) 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2010

oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 4/B23-5/80 z dne 12. 12. 1980, sklenjene med SGP Gradbinec Kranj, n.sol.o.,
TOZD SVG Jesenice, kot prodajalcem, in
Ksenjo Hrast in Marijo Vesel, obe Šorlijeva 15, Kranj, kot kupcema, za stanovanje
št. 12, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Ulica Rudija Papeža
5, Kranj, v izmeri 74,09 m2, označenem
z ident. št. 12.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ksenije Hrast, roj. 18. 12. 1958, Ulica Rudija Papeža 5, Kranj in Marije Vesel,
roj. 26. 6. 1929, Šorlijeva ulica 15, Kranj,
vsakega do 1/2.
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 4. 10. 2010

Dn 7774/2009
Os-6324/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
postopka Dalije Cunja, Hrvatina 125, Ankaran, ki jo zastopa odvetnik mag. Gregor Velkaverh iz Kopra, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine in vknjižbo lastninske pravice, dne 8. 10. 2010 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 10-VH1/9 z dne 31. 5. 1982, sklenjene
med SGP »Primorjem« – TOZD nizke gradnje Ajdovščina, kot prodajalcem, in Dalijo
Cunjo ter Zvonkom Bagom, kot kupcema,
in sicer za nedokončano vrstno hišo tipa
VH1, neto površine 151,10 m2, v stanovanjski stavbi VH1/70 v Ankaranu, Bevkova ulica 10, na parceli po delilnem načrtu,
k.o. Oltra.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjig vpisana s parc.
št. 1485, v vložku št. 339, k.o. Oltra, last
Primorja d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini
se predlaga vknjižba lastninske pravice na
podlagi sklepa o vzpostavitvi zgoraj navedene listine ter zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 4. 11. 2009, izdanega s strani Primorja
d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, v korist
imetnikov: Dalije Cunja, Hrvatini 125, 6280
Ankaran, EMŠO 2604957505201, do deleža 1/2 in Zvonka Baga, Vatovčeva ulica 3,
Koper, EMŠO 0302954500116, do deleža
1/2.
Imetnike pravic na nepremičnini s parc.
št. 1485, vpisani v vložku št. 339, k.o. Oltra,
last Primorja d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, do celote, se poziva, 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 predlagateljice
postopka ter Zvonka Baga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 10. 2010

Dn 12680/2010
Os-6228/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nine Sajovic, Ulica bratov Učakar 70, Ljub
ljana, ki jo zastopa Gordana Bizaj, Perfekt
B d.o.o., Ljubljana, Čufarjeva ulica 15, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 101.E, vpisani v podvl.
št. 4324/57, k.o. Zgornja Šiška, dne 20. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 77-5788 z dne 23. 6.
1977, sklenjene med SGP ZIDAR Kočevje,
Trg zbora odposlancev 56 kot prodajalcem
ter Rener Antonom, roj. 14. 6. 1923, Ul. Bratov Škofov 13 in Rener Borisom, roj. 11. 4.
1950, Ljubljana, Dolenjska 45 kot kupcem,
in sicer za nepremičnino stanovanje z ident.
št. 101.E vpisano v podvl. št. 4324/57, k.o.
Zgornja Šiška;
– dodatka h kupni pogodbi št. 77-5788
z dne 23. 6. 1977, z dne 15. 7. 1977, sklenjenega med SGP Zidar Kočevje, Trg zbora
odposlancev 56 kot prodajalcem ter Rener
Antonom, roj. 14. 6. 1923, Ul. Bratov Škofov
13 in Rener Borisom, roj. 11. 4. 1950, Ljub
ljana, Dolenjska 45, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino stanovanje, z ident. št. 101.E,
vpisano v podvl. št. 4324/57, k.o. Zgornja
Šiška;
– darilne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Rener Antonom kot darovalcem ter Rener Marjeto in Rener Borisom, in
sicer za nepremičnino stanovanje z ident.
št. 101.E, vpisano v podvl. št. 4324/57, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010

N 60/2008
Os-6329/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Ksenije Hrast, Ulica Rudija Papeža 5, Kranj
in Marije Vesel, Šorlijeva ulica 15, Kranj,

Dn 12871/2010
Os-6229/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petre Klemenčič, Pod bukvami 52, Ljubljana, ki
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jo zastopa odv. Marko Rajčevič Lah iz Ljub
ljane, Kolodvorska 7, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini z ident. št. 63.E, vpisani v podvl. št. 4344/63, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 9. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-888
z dne 8. 1. 1969, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa
Stanovanjsko gospodarstvo Standard Ljub
ljana, Celovška cesta 87 kot prodajalcem
ter Tršan Katjo, roj. 29. 11. 1947, Ljubljana,
Strossmayerjeva 10, in sicer za nepremičnino garažo z ident. št. 63.E, vpisano v podvl.
št. 4344/63, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
Dn 26766/2009
Os-6230/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. oznako parc.
št. 2116/4, k.o. Vič, dne 22. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
z dne 23. 5. 2003, sklenjene med Plutal
d.d. v stečaju, Cesta v Gorice 8, Ljubljana
kot prodajalcem ter družbo SKB Banka
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident.
oznako parc. št. 2116/4, k.o. Vič.
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 4. 10. 2010
Dn 27302/2009
Os-6231/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirana Klemenc, Pot za Bistrico 54, Domžale, ki ga zastopa družba Urban d.o.o.,
Omejčeva ulica 5, Ljubljana Šentvid, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 4.E, vpisani v podvl. št. 386/4,
k.o. Nove Jarše, dne 15. 7. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže z dne 19. 6. 1970, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis,
Korytkova ulica 2, Ljubljana kot prodajalcem ter Klemenc Miranom, Jarška cesta,
blok 11, Ljubljana kot kupcem, in sicer za
nepremičnino – garaža št. 4, vpisani v podvl.
št. 386/4, k.o. Nove Jarše.
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 4. 10. 2010
Dn 26853/2009
Os-6232/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Miroslava Milića, Bratovševa ploščad 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. oznako podvl. št. 4135/15, 15.E, k.o. Bežigrad,
dne 22. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe o zamenjavi svojih lastniških stanovanj z dne 22. 7. 1992 med Vido
Kopitar, Miklošičeva 4/b, Domžale, in Alešem
Golobom ter Mojco Golob, oba iz Ljubljane,
Novakova ulica 3, in sicer za nepremičnino
z ident. oznako podvl. št. 4135/15, 15.E, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
Dn 27069/2009
Os-6233/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rudija Dobovška, Abramova ulica 14, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, identifikacijska oznaka 1723-5526-23,
vl. št. 4659/23, k.o. Vič, dne 15. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja in o uporabi
stanovanja z dne 22. 11. 1989, sklenjen med
Marjeto Dobovišek, Pokljukarjeva 22, Ljub
ljana ter Dobovišek Jurijem, Titova 65, Ljub
ljana, in sicer za nepremičnino, identifikacijska oznaka 1723-5526-23, vl. št. 4659/23,
k.o. Vič.
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 4. 10. 2010
Dn 26752/2009
Os-6234/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ljiljane Golić, Clevelandska 43, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 42.E, vpisani v podvl.
št. 391/42, k.o. Nove Jarše, dne 15. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 7. 1988, sklenjene med
Golič Božidarom, Clevelandska 43, Ljub
ljana kot prodajalcem ter DO Vatrostalna
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Zenica TOZD Jesenice kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, z ident. št. 42.E, vpisani
v podvl. št. 391/42, k.o. Nove Jarše.
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 4. 10. 2010
Dn 27106/2009
Os-6235/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Make Ariane Lippai, Ljubljanska cesta 13/E,
ki jo zastopa odv. Igor Križanec, Dalmatinova
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, vpisani pri vl. št. 3758/18,
k.o. Bežigrad, dne 15. 7. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1
L-62/91 z dne 31. 5. 1991, sklenjene med
SCT n.sol.o, Titova 38, Ljubljana kot prodajalcem ter družbo OMNIA COOP d.o.o.,
Hošiminhova 5, Ljubljana, in sicer za nepremičnino lokal št. 3/B, vpisan v podvl.
št. 3758/18, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
Dn 26760/2009
Os-6236/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marthe Kos, Selo pri Ihanu 2, Domžale, ki
jo zastopa družba Otium d.o.o., Ljubljana,
Lili Novy 34, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini z ident. št. 39.E, vpisani
v podvl. št. 2192/39, k.o. Slape, dne 15. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe št. 011231/87 z dne 3. 6. 1987,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, Gradnikova brigada 11,
Ljubljana kot prodajalcem ter Andreasom
Kosom, Rutarjeva 4, Ljubljana kot kupcem,
in sicer za nepremičnino stanovanje št. 39,
vpisano v podvl. št. 2192/39, k.o. Slape.
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 4. 10. 2010
Dn 27537/2009
Os-6237/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Majce Nade, ki jo zastopa družba Ataurus Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe la-
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stninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, z ident. oznako podvl. št. 2895/42, k.o. Dravlje, dne 15. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 82-7275 z dne 31. 3. 1982, sklenjene med SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova
5, Ljubljana kot prodajalcem ter Srečkom in
Marijo Šinko, oba Pot na Rakovo Jelšo 71/F,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino stanovanje z ident. oznako podvl. št. 2895/42, št.
stanovanja 3/10, 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 4. 10. 2010
Dn 12605/2010
Os-6238/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Damjana Grebenca, Ulica bratov Učakar 22,
Ljubljana, ki ga zastopa Gordana Bizaj, Perfekt B d.o.o., Ljubljana, Čufarjeva ulica 15,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 224.E, vpisani v podvl.
št. 4812/71, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4469/K z dne
12. 12. 1972, sklenjene med SGP Zidarjem,
Kočevje, Trg 3. oktobra 23, kot prodajalcem,
ter Kuhar Petrom, roj. 18. 8. 1944, Lidijo,
roj. 24. 7. 1942, Ljubljana, Lakotence 4, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 224.E, vpisano v podvl. št. 4812/71, k.o.
Zgornja Šiška;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe,
št. 72-4469/K z dne 8. 10. 1973, sklenjene
med SGP Zidarjem, Kočevje, Trg 3. oktobra
23, kot prodajalcem, ter Kuhar Petrom, roj.
18. 8. 1944, Lidijo, roj. 24. 7. 1942, Ljub
ljana, Lakotence 4, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 224.E, vpisano
v podvl. št. 4812/71, k.o. Zgornja Šiška;
– pogodbe o razdelitvi solastnega premoženje neznanega datuma, sklenjene med
Kuhar Petrom, roj. 18. 8. 1944 in Kuhar
Lidijo, roj. 24. 7. 1942, in sicer za nepremičnino z ident. št. 224.E, vpisano v podvl.
št. 4812/71, k.o. Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 2.
1997, sklenjene med Lidijo Vido Kuhar, roj.
24. 7. 1942, kot prodajalko, ter Vitom Podkrajškom, roj. 24. 2. 1965 in Zorico Podkrajšek, roj. 25. 11. 1961, kot kupcema, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 224.E, vpisano
v podvl. št. 4812/71, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
Dn 294/2010
Os-6277/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagateljev Šteblaj Slavka, Zgornje Stranje 62, Strahovica, Maček Pavle,
Pod jezom 43, Ljubljana, Jakin Nade, Dolenjska cesta 62, Ljubljana, Knep Bojane,
Orlova ulica 18 b, Ljubljana in Buh Simone, Cesta XV/7 Vrhovci, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
ident. št. 1723-2645-8, 8.E, vpisani v podvl. 4169/15, k.o. Vič, dne 20. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, št. 119/93
z dne 11. 10. 1993, sklenjene med Tovarno
dvokoles in opreme »Rog«, p.o., Trubarjeva
cesta 72, kot prodajalcem in Šteblaj Julijano, Nanoška 16, Ljubljana, kot kupcem, za
stanovanje št. 9/I nadstropje na Nanoški 16,
Ljubljana, ki ima sedaj ident. št. 1723-2645-8,
8.E, vpisano v podvl. 4169/15, k.o. Vič.
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. 9. 2010
Dn 12272/2009
Os-6278/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Darinke Pielick in Jerneja Pielicka, oba Žibertova ulica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo z ident. št. 34.E,
pri podvl. št. 2333/34, k.o. Spodnja Šiška,
dne 8. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem
in Marjetico Scagnetti, Žibertova 1, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino,
garažo, št. 34, z ident. št. 34.E, pri podvl.
št. 2333/34, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2010
Dn 6751/2010
Os-6298/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vladimire Zavašnik, Pavšičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini ident. št. 43.E in 44.E, vpisani v vl. št. 735/23, k.o. Zgornja Šiška, dne
12. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 4. 11. 1975, sklenjene med Gradbenim podjetjem Megrad,
n.sol.o., Celovška c. 136, Ljubljana, kot prodajalcem in Zavašnik Andrejem, Viška 42,
Ljubljana, kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10.
1980, sklenjene med Zavašnik Andrejem,
Pavšičeva 4, Ljubljana, kot prodajalcem in

Ivanom Teličem, Viška c. 49/D, Ljubljana,
ter Magdo Telič, Viška c. 49/D, Ljubljana, kot
kupcema, za nepremičnino, ident. št. 43.E
in 44.E, vpisani v vl. št. 735/23, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2010
Dn 6534/2010
Os-6299/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Novoselec Vande, Bratovševa ploščad 7, 1000
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
ident. št. 221.E, vpisane v vl. št. 3055/98,
k.o. Stožice, dne 12. 8. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 194/76-02/5 z dne 3. 3.
1976, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska
c. 13, Grosuplje, kot prodajalcem in Francem Novoselcem, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, kot kupcem,
– sporazuma o delitvi premoženja ter
določitvi imetnika stanovanjske pravice,
sklenjenega med Francem Novoselcem,
Bratovševa ploščad 7, Ljubljana in Vando
Novoselec, Bratovševa ploščad 7, Ljubljana,
pri nepremičnini ident. št. 221.E, vpisane
v vl. št. 3055/98, k.o. Stožice.
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 5. 10. 2010
Dn 5549/2010
Os-6300/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Avgusta Greifa, Goriška cesta 3, 5270 Ajdovščina, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na
nepremičnini, stanovanje, ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 4214/30, k.o. Zgornja
Šiška, dne 9. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 17. 4. 1975,
sklenjene med prodajalko Zinko Lukanovič
in kupovalko Nado Vanič, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl. št. 4214/30, 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 5. 10. 2010
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Dn 29243/2009
Os-6301/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nahtigal Tanje, Mivka 16, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa notarka Papež Dragica, Opekarska c. 5, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, dvosobno
stanovanje, v mansardi levo s pritiklinami,
pod zap. št. B5/e in mansardna soba, pod
zap. št. B 5/f, vl. št. 2435, k.o. Trnovsko predmestje, dne 1. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3.
1988, sklenjene med Lah Nado, Mivka 16,
Ljubljana, kot prodajalko ter Marčec Stjepana, Iga Grudna 7, Ljubljana, in Marčec
Mirjane roj. Buljan, Buje, Maksima Gorkega
28, in sicer za nepremičnino, dvosobno stanovanje, v mansardi levo s pritiklinami, pod
zap. št. B 5/e in mansardna soba, pod zap.
št. B 5/f, vl. št. 2435, 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 5. 10. 2010
Dn 9437/2010
Os-6302/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Povše Slavke, Dole 3, 1273 Dole pri Litiji, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 142/19, vpisano v vl. št. 943, k.o.
Štepanja vas, dne 12. 8. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 19. 9. 1974,
sklenjene med Frano Martinčič, Moškričeva
40a, kot prodajalko in Rozi Tekavec, Obirska 5, Ljubljana kot kupcem,
– kupno pogodbo z dne 31. 5. 1976,
sklenjeno med Rozi Tekavec, Obirska 5,
Ljubljana, kot prodajalko in Slavko Povše,
Dole 3, kot kupcem, za parc. št. 142/19, vpisano v vl. št. 943, k.o. Štepanja vas.
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. 10. 2010
Dn 6898/2010
Os-6303/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ksenije Obid Kržišnik, Pohorskega bataljona 41, Ljubljana, ki jo odvetniška družba Kotlušek & Pavčič iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 16.E, vpisani v podvl. št. 2958/16,
k.o. Črnuče, dne 22. 9. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:

– kupne pogodbe z dne 23. 10. 1980,
sklenjene med SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ivanom Carjem ter Ferido Car (Lamut), oba
Polje VI/16, Ljubljana (kot kupcema), in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 16.E, vpisani v podvl. št. 2958/16, k.o.
Črnuče;
– dodatka h kupni pogodbi z dne 12. 3.
1981, sklenjenega med SOZD ZGP Giposs,
Dvoržakova 5, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Ivanom Carjem ter Ferido Car (Lamut),
oba Polje VI/16, Ljubljana (kot kupcema), in
sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 16.E, vpisani v podvl. št. 2958/16, k.o.
Črnuče;
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 1.
1991, sklenjene med Ivanom Carjem ter
Ferido Car (Lamut), oba Polje VI/16, Ljub
ljana (kot prodajalcema) ter Veroniko Možina, Smoletova 11, Ljubljana in Daniloslavom
Možina, Prule 6, Ljubljana (kot kupcema), in
sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 16.E, vpisani v podvl. št. 2958/16, k.o.
Črnuče.
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 29. 9. 2010
Dn 17768/2010
Os-6308/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja DBS
Leasing d.o.o., Kolodvorska ulica 9, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnica Irena Polak
Remškar, Dunajska cesta 160, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 449/16, vpisano v vl. št. 633,
k.o. Lanišče, dne 28. 7. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe sklenjene leta 1985, med Beketič Ano, roj. 23. 5.
1906, Marjana Badela A III, Zagreb Hrvaška
in Ivanek Frančiškom, roj. 30. 3. 1922, Levec 35, 3301 Petrovče, kot prodajalcema
ter Francijem Perovškom, roj. 25. 8. 1947,
Šmarska cesta 44, Škofljica, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino, parc. št. 449/16,
vpisano v vl. št. 633, k.o. Lanišče.
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 4. 10. 2010
Dn 9623/2010
Os-6312/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mali
Janeza, Ulica Janeza Pavla II/2, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o., Ulica Lili
Novy, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini ident. št. 96.E, vpisano v vl. št. 2134/22, k.o. Spodnja Šiška in
ident. št. 95.E, vpisano v vl. št. 2134/21, k.o.
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Spodnja Šiška, dne 1. 9. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Giposs, d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana,
kot prodajalcem in Janezom Malijem, Ulica
Janeza Pavla II/2, Ljubljana, kot kupcem, za
nepremičnino, ident. št. 95.E, vpisano v vl.
št. 2134/21, k.o. Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Gradbenim podjetjem Giposs, d.o.o., Majorja Lavriča 12,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Janezom Malijem, Ulica Janeza Pavla II/2, Ljubljana, kot
kupcem, za nepremičnino, ident. št. 96.E,
v vl. št. 2134/22, 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
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2010
Dn 6535/2010
Os-6313/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Glavič Anice, Mekinje 32, 1295 Ivančna Gorica, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, 1000 Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, št.
ID 375.E, vl. št.3055/252, k.o. Stožice, dne
15. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2481/03-HB
z dne 7. 6. 1993, med prodajalcem Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo
Ljubljana in kupcema Darmanović Mojsija,
Bratovševa pl. 26, Ljubljana in Darmanović
Izete, Bratovševa pl. 26, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 19. 3. 1996,
med Darmanović Mojsija, Bratovševa pl. 26,
Ljubljana, in Darmanović Damirjem, Bratovševa pl. 26, Ljubljana, in Darmanović Jasno, Bratovševa pl. 26, Ljubljana,
– not. zapis kupoprodajne pogodbe
z dne 14. 1. 2004, opr. št. SV 22/2004 med
Darmanović Damirjem, Bratovševa pl. 26,
Ljubljana in Darmanović Jasno, Bratovševa pl. 26, Ljubljana, in kupovalko Glavič
Anico, Mekinje nad Stično 32, 1295 Ivančna Gorica, in sicer za nepremičnino, ident.
št. 375.E, vl. št. 3055/252, k.o. Stožice.
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. 10. 2010
Dn 6533/2010
Os-6314/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Sonje Čulk, Prušnikova 70, 1000 Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, 1000 Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
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z ident. št. 208.E, vpisano v vl. št. 2078/49,
k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 12. 8. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. G-1719/ŽI z dne 31. 12.
1974, sklenjene med Splošno gradbenim podjetjem Pionir Novo Mesto, TOZD
Gradbeni sektor Ljubljana, Partizanska 19,
kot prodajalcem, in Kirbiš Alojzom, Celovška 372 ter Požun Antonijo, Senovo 210,
kot kupcema,
– pogodbo o spremembi kupne pogodbe
št. G-1719/ŽI z dne 31. 12. 1974, sklenjene
dne 13. 1. 1975, med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto, TOZD
Gradbeni sektor Ljubljana, Partizanska 19,
kot prodajalcem, in Kirbiš Alojzom, Celovška 372, ter Požun Antonijo, Senovo 210,
kot kupcema, za garažo, ident. št. 208.E,
vpisano v vl. št. 2078/49, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2010
Dn 10935/2010
Os-6315/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Ester
Prajs
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Majde Petričič, Smoletova ulica 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini z ident št. 44.E, vpisani
v podvl. št. 4298/44, k.o. Zgornja Šiška, dne
30. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o skupnosti imovine (družabniška pogodba) z dne 16. 5. 1959, sklenjene med Tegrad Ljubljana, Šmartinska
cesta 10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana,
Kamniška 48/a, Ljubljana, in Intertrans Ljub
ljana, Masarykova 17, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 44.E, vpisani v podvl.
št. 4298/44, k.o. Zgornja Šiška;
– pogodbe, sklenjene v svrho gradnje
stanovanjskega objekta za potrebe investitorjev: Intertrans, Tegrad in Instalacij Ljub
ljana, z dne 7. 12. 1959, sklenjena med navedenimi investitorji in izvajalcem Dolenjsko
gradbeno podjetje Grosuplje, in sicer za nepremičnino z ident. št. 44.E, vpisani v odvl.
št. 4298/44, k.o. Zgornja Šiška;
– aneks k pogodbi o gradnji objekta
Smoletova 12, v Ljubljani, z dne 7. 12. 1959
in k družabniški pogodbi z dne 22. 4. 1992,
sklenjen med Tegrad Ljubljana, Šmartinska
cesta 10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana,
Kamniška 48/a, Ljubljana in Intertrans Ljub
ljana, Šmartinska cesta 10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana, Kamniška 48/a, Ljubljana in
Intertrans Ljubljana, Masarykova 17, in sicer
za nepremičnino, z ident. št. 44.E, vpisani
v podvl. št. 4298/44, k.o. Zgornja Šiška;
– pogodbe o prenosu stanovanja, sklenjena med Tegrad, kot prodajalcem in IMP –
industrijsko montažno podjetje Ljubljana kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 44.E, vpisani v podvl. št. 4298/44, k.o.
Zgornja Šiška;
– stanovanjske pogodbe z dne 3. 1. 1964,
sklenjena med IMP – industrijsko montažno
podjetje Ljubljana kot prodajalcem, in Luka-
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ček Ivanom, Smoletova 14, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 44.E, vpisani v podvl. št. 4298/44, 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
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2010
Dn 20725/2010
Os-6316/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kneževič Hočevar Dušanke, Malgajeva
ulica 16, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Tanja Kodrič Jurko iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
z ident. št. 5.E, 6.E, podvl. št. 2169/3, k.o.
Spodnja Šiška, dne 30. 9. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 2. 12.
1992, sklenjene med Hegeduš Gabrijelom,
Malgajeva 16, Ljubljana, in Hegeduš Tadejo,
Jamova 19, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, z ident. št. 5.E, 6.E, podvl.
št. 2169/3, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 30. 9. 2010
Dn 7932/2010
Os-6317/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 19.E, vpisani v podvl.
št. 4259/19, k.o. Vič, dne 20. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3. 1963, sklenjene med
Gradbenim podjetjem „Tehnograd“ Ljub
ljana, Zbašnikova 26, kot prodajalcem, ter
Komunalnim skladom Občine Ljubljana Vič
Rudnik kot kupcem, in sicer za nepremičnino
ident. št. 19.E, vpisani v podvl. št. 4259/19,
k.o. Vič.
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 29. 9. 2010
Dn 3995/2010
Os-6318/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brede Ilich Klančnik, Smoletova 12, Ljub

ljana, ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini z ident. št. 23.E, vpisani v podvl. št. 4298/23, k.o. Bežigrad, dne
24. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe, o skupnosti imovine (družabniška pogodba) z dne 16. 5. 1959, sklenjene med Tegrad Ljubljana, Šmartinska
cesta 10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana,
Kamniška 48/a, Ljubljana, in Intertrans Ljub
ljana, Masarykova 17, in sicer za nepremičnino, 23.E, vpisano v podvl. št. 4298/23,
k.o. Bežigrad;
– pogodbe sklenjene v svrho gradnje stanovanjskega objekta za potrebe investitorjev: Intertrans, Tegrad in Instalacij Ljubljana
z dne 7. 12. 1959, sklenjena med navedenimi investitorji in izvajalcem Dolenjsko gradbeno podjetje Grosuplje, in sicer za nepremičnino, 23.E, vpisano v podvl. št. 4298/23,
k.o. Bežigrad;
– aneks k pogodbi o gradnji objekta
Smoletova 12 v Ljubljani, z dne 7. 12. 1959,
in k družabniški pogodbi z dne 22. 4. 1992,
sklenjen med Tegrad Ljubljana, Šmartinska
cesta 10, Ljubljana, Instalacija Ljubljana,
Kamniška 48/a, Ljubljana, in Intertrans Ljub
ljana, Masarykova 17, in sicer za nepremičnino 23.E, vpisano v podvl. št. 4298/23, k.o.
Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 4.
1970, sklenjene med Intereuropo mednarodna špedicija in transport Koper, Vojkovo
nabrežje št. 32, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Uršič Danico, Smoletova 12, Ljubljana,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino,
23.E, vpisano v podvl. št. 4298/23, k.o. Bežigrad;
– aneks h kupoprodajni pogodbi z dne
9. 4. 1970, z dne 23. 6. 1972, sklenjen
med Intereuropo mednarodna špedicija in
transport Koper, Vojkovo nabrežje št. 32,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Uršič Danico, Smoletova 12, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, št. 23.E, vpisano
v podvl. št. 4298/23, k.o. Bežigrad;
– darilne pogodbe z dne 5. 9. 1973, sklenjena med Uršič Danico, Smoletova 12,
Ljubljana, kot darovalko, in Uršič Dušanom,
Smoletova 12, Ljubljana, kot obdarjencem,
in sicer za nepremičnino, št. 23.E, vpisano
v podvl. št. 4298/23, 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 30. 9. 2010
Dn 26018/2010
Os-6319/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Peterlin Marjetke, Pod lipami 76, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 18.E, vpisani v podvl.
št. 1366/23, k.o. Štepanja vas, dne 29. 9.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 150002072
z dne 10. 10. 1990, med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Gorica p.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nova Gorica ter kupcem Tasunovič Draganom, Cesta španskih borcev 71a, Ljub
ljana, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 18.E, vpisani v podvl. št. 1366/23, k.o.
Štepanja vas;
– aneks št. 1, h kupoprodajni pogodbi
št. 150002072, z dne 10. 10. 1990, med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Gorica p.o. Nova Gorica, ter kupcem Tasunovič Draganom, Cesta španskih borcev
71a, Ljubljana, in sicer za nepremičnino,
z ident. št. 18.E, vpisani v podvl. št. 1366/23,
k.o. Štepanja vas.
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 29. 9. 2010
Dn 7924/2010
Os-6320/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 45.E, vpisani v podvl.
št. 4127/46, k.o. Zgornja Šiška, dne 6. 8.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe z dne 21. 8. 1992, sklenjene med
Kidrič Frančiško, Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
kot prodajalko, in Občino Ljubljana - Center,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 45.E, vpisano v podvl. št. 4127/46, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2010
Dn 4000/2010
Os-6321/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Umek Zupanc Tadeja in Zupanc Iztoka
Smoletova 12, Ljubljana, ki ju zastopa SPL
d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št. 4298/1,
k.o. Bežigrad, dne 24. 8. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
Š 17/91, z dne 17. 12. 1991, sklenjene med
Tegrad Inženiring in proizvodnja kabelskih
in elektronskih sistemov p.o. Ljubljana, Kamniška 41, Ljubljana, kot prodajalcem, ter
Perne Alojzem, Smoletova 12, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 1.E, vpisano v podvl. št. 4298/1, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj

navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 30. 9. 2010
Dn 10/2010
Os-6322/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Svetovanje in izobraževanje Mayr d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška
pisarna Mayr & Pavlovič, d.o.o., Osojnikova
3, Ptuj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, ident. št. 46.E, vpisani v podvl.
št. 2890/41, k.o. Bežigrad, dne 30. 8. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12. 2000, sklenjene med
Unitex trgovina d.d., Dunajska 51, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Svetovanje in izobraževanje mag. Branko Mayr s.p., Mlinska
cesta 6a, Ptuj, kot kupcem, za nepremičnino – poslovni prostor št. 14d, v 4. nadstropju
poslovne stavbe, na naslovu, Dunajska 51,
Ljubljana, s pripadajočim delom na skupnih
prostorih, ident. št. 46.E, vpisano pri podvložku št. 2890/41, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2010
Dn 814/2010
Os-6323/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Špiler Sonje, Jesenkova ulica 5, Ljubljana, ki jo
zastopa SPL d.d., Frankopanska ulica 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice do 2/5 in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini – štirisobno stanovanje v III. nadstropju desno, vpisani v vl.
št. 960, k.o. Spodnja Šiška, dne 14. 9. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 2. 1976 za 2/5 nepremičnine – stanovanja v III. nadstropju
hiše, na naslovu Jesenkova 7, Ljubljana,
parc. št. 471/143 in 471/1, vl. št. 960, k.o.
Spodnja Šiška, sklenjene med prodajalcem
Gorkič Milošem in kupcem Perišić Nikolo
kot kupcem.
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 14. 9. 2010
Dn 8882/2010
Os-6327/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bregar Leopoldine, Šarhova 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo-
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stavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 2.E, podvl. št. 1449/2,
k.o. Brinje I, dne 6. 8. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10. 1966, sklenjene med Stanovanjsko
podjetje „Bežigrad“, Vojkova 1, Ljubljana kot
prodajalcem ter Gliha Slavko, Hubadova 6,
Ljubljana kot kupcem, in sicer za nepremičnino stanovanje z ident. št. 2.E, podvl.
št. 1449/2, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2010
Dn 8018/2010
Os-6328/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja: SKB
Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 52.E, vpisani v podvl. št. 1296/53,
k.o. Ajdovščina in pri nepremičnini z ident.
št. 33.E, podvl. št. 1296/34, k.o. Ajdovščina,
dne 11. 8. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe, sklenjene med LIZ – inženiring,
podjetje za pripravo in izvedbo investicij
p.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, kot prodajalcem ter DP Beogradska konfekcija BEKO
p.o., Beograd, Bulevar Vojvoda Bojovića
6-8, Srbija, kot kupcem, in sicer za nepremičnino z ident. št. 33.E, podvl. št. 1296/34,
k.o. Ajdovščina.
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 30. 9. 2010
Dn 9014/2010
Os-6222/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Voduška, stanujočega Ulica Moše Pijade
14, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Vladimir
Stefanovič ml., Trg Leona Štuklja 5, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2983/69, k.o. Pobrežje v korist Mihaela Irnigerja, Ilone Irniger
in Claudie Irniger, vsi Benziwil 21/143, Emmenbruecke, Švica, vsakega do 1/3 celote,
pod opr. št. Dn 9014/2010, dne 10. 9. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 10. 1998 sklenjene med
prodajalcem Stamatovski Stojanom, stanujočim kajuhova ulica 21, Maribor in kupcem
Jožetom Voduškom, stanujočim Benziwil 21,
Emmenbbruecke, Švica, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino garsonjero
št. 19, v III. nadstropju, s kletnim prostorom
št. 19, v stanovanjskem objektu v Vrazovi
ulica 60, v Mariboru in na prodani nepremičnini dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Mihaela
Irnigerja, Ilone Irniger in Claudie Irniger, vsi
Benziwil 21/143, Emmenbruecke, Švica.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 2010
Dn 11508/2010
Os-6223/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice Sgerm, stanujoče Kodričeva
ulica 32, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška
pisarna Grgurevič, Mlinska ulica 28, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 3484/8, k.o. Tezno
in na parc. št. 132/26, pripisani vl. št. 3405,
k.o. Tezno, pod opr. št. Dn 11508/2010,
dne 10. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1300/07
– S8.1N.2-P z dne 14. 11. 2007, sklenjenega med prodajalcem KBM Leasing d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Boris Cekov, investitorjem
GAMA d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor,
ki ga je zastopal direktor Branko Dušej in
kupko Dragico Sgerm, Kodričeva ulica 32,
Maribor, s katero je prodajalec kupki prodal dvosobno stanovanje št. S8.1N.2 (ident.
št. 680/71/008) v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta v Kidričevi ulici 9,
Maribor in odprto parkirišče št. P7, s parc.
št. 132/26, k.o. Tezno, v izmeri 12 m² in na
prodanih nepremičninah dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 2010
Dn 11489/2010
Os-6224/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Metalglass d.o.o., Meljska cesta 83, Maribor, ki
ga zastopa direktorica Tatjana Obradovič,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 283/9, pripisani vl. št. 343,
k.o. Melje, pod opr. št. Dn 11489/2010,
16. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 8. 1998
sklenjene med prodajalcem Geoplin d.o.o.,
Ljubljanske brigade 11, Ljubljana, ki ga je
zastopal glavni direktor Albin Rome in kupcem Metalglass trgovsko, storitveno podjetje d.o.o., Stritarjeva ulica 33, Maribor, ki
ga je zastopala direktorica Tatjana Obradovič, s katero je prodajalec kupcu prodal
nepremičnino parc. št. 283/9, k.o. Melje in
na njej dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
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navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2010

k.o. Maribor – Grad in na njem dovolil vpis
pravice uporabe v korist kupca;
– prodajne pogodbe z dne 25. 8. 1992,
sklenjene med prodajalcem Eurobim d.o.o.,
Prešernova ulica 1, Maribor, ki ga je zastopal direktor Mladen Tomašič in kupcem
Mladenom Tomašičem, Cesta zmage 97,
Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
poslovni prostor – pisarno, v izmeri 21,76
m², v mansardi poslovno trgovske stavbe
v Prešernovi ulici 1 v Mariboru, stoječe na
parc. št. 1200, vl. št. 670, k.o. Maribor –
Grad in dovolil za ta poslovni prostor odpis
iz novootvorjenega E vložka pri k.o. Maribor
– Grad in vknjižbo lastninske pravice za ta
poslovni prostor na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2010

Dn 11689/2010
Os-6225/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zlatka Kerecza, stanujočega Zgornje Dobrenje
24, Šentilj v Slovenskih goricah, ki ga zastopa odvetnik Dušan Logar, Trg Leona Štuklja
5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3425/81,
k.o. Tezno, pod opr. št. Dn 11689/2010, 2. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 251-1405/91DU z dne 12. 12. 1991, sklenjene na osnovi
določil Stanovanjskega zakona – SZ med
prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljub
ljana, Moše Pijadejeva 41, ki ga je zastopal Tone Koprivnikar in kupovalko Terezijo
Kerec, stanujočo Bevkova ulica 3, Maribor,
s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 79, v X. nadstropju in kletni prostor, v stanovanjski hiši na naslovu Bevkova
ulica 3, Maribor in na njem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupovalke;
– aneksa št. 251-1405/91-DU z dne
12. 7. 1994 sklenjenega h kupoprodajni
pogodbi št. 251-1405/91-DU z dne 12. 12.
1991, sklenjenega med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska 15, ki ga je zastopal
direktor Sektorja skladov v upravljanju Peter
Filipič in Terezija Kerec, stanujoča Bevkova
ulica 3, Maribor, v katerem sta pogodbenici ugotovili nekaj pomanjkljivosti v pogodbi
z dne 12. 12. 1991 in spremenili zemljiško
knjižno dovolilo tako, da sedaj glasi – prodajalec dovoljuje, da se vknjiži lastninska
pravica na 1-sobnem stanovanju št. 79,
s površino 39,13 m², v X. nadstropju in na
enako oštevilčenem kletnem prostoru zgradbe v Mariboru, Bevkova 3, ki stoji na parc.
št. 418/2, k.o. Tezno, na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave 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 28. 9. 2010

Dn 12927/2010
Os-6227/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Dreksler Teodora, stanujočega Ljubljanska
ulica 104, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1932/56, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 12927/2010, dne 4. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanje z dne 19. 3. 1993 sklenjene
med prodajalcem Veletrgovina VEMA export
– import d.d., Maribor, ki ga je zastopal v.d.
direktorja Vlado Pušnik in kupcem Dreksler
Teodorom, stanujočim Betnavska 131, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 55, v VII. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Betnavska 131,
stoječe na parc. št. 1661/002, vl. št. E-1, k.o.
Spodnje Radvanje in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2010

Dn 12356/2010
Os-6226/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Valerije Jerman, stanujoče Vičava 76, Ptuj, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1763/74, k.o. Maribor –
Grad, pod opr. št. Dn 12356/2010, 21. 9.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 8. 3. 1991, sklenjene
med prodajalcem Ferromoto p.o., Partizanska cesta 3-5, Maribor in kupcem Eurobim
d.o.o., Cesta zmage 97, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Mladen Tomašič, s katero
je prodajalec kupcu prodal poslovni prostor
– pisarno, po skici označeno s št. 7, v izmeri
21,76 m², v mansardi poslovne stavbe v Mariboru, Prešernova ulica 1, na parc. št. 1200,

Dn 9147/2010
Os-6292/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga
zastopa direktorica Tanja Vindiš Furman, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah pripisanih podvl. št. 1251/27 in podvl.
št. 1251/50, oboje k.o. Zgornje Radvanje,
pod opr. št. Dn 9147/2010 dne 22. 9. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 4/92 z dne
27. 10. 1992, sklenjene med prodajalcem
SKB – Investicijsko podjetje d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana, ki ga je zastopal direktor Jože Kavčič in kupovalko Občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, ki jo je
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zastopal predsednik IS SO Maribor Anton
Rous, s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnine – stanovanje št. 13, v I.
nadstropju in stanovanje št. 30, v mansardi
stavbe, stoječe na parc. št. 1125, 1128/1,
1124, 122, 1127 in 1126, k.o. Zgornje Radvanje, ob Radvanjskem gradu,
– dodatka k prodajni pogodbi št. 4/92
z dne 27. 10. 1992, sklenjenega 31. 8. 1993,
med prodajalcem SKB – Investicijsko podjetje d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana, ki ga
je zastopal direktor Jože Kavčič in kupovalko Občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor, ki jo je zastopal predsednik IS Anton Rous, v kateri sta se pogodbeni stranki
dogovorili, da se 1. člen osnovne pogodbe
spremeni in pravilno glasi, da je predmet
prodaje stanovanje št. 15, v I. nadstropju
in stanovanje št. 30, v mansardi, v poslovno stanovanjskem objektu Lackova cesta,
Zgornje Radvanje, in v kateri je prodajalec dovolil na prodanih stanovanjih vknjižbo družbene lastnine in imetnika lastninske
pravice uporabe na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, 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 6. 10. 2010
Dn 12704/2010
Os-6293/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Boštjana Grobelnika, stanujočega Sele
pri Polskavi 42, Pragersko, ki ga zastopa
Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1652/35, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 12704/2010 dne 22. 9. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 40/83 z dne 19. 1. 1983, sklenjene med
prodajalcem Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Maribor, po pooblaščeni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki
jo je zastopal direktor Ivan Grauf in kupcema Biljano Hunjadi in Tomom Čamovskim,
Vrazova 19, Maribor, s katero je prodajalec
kupcema prodal stanovanje št. 256, v III.
nadstropju stavbe, na naslovu, Prušnikova
ulica 26, Maribor, stoječe na parc. št. 1116,
k.o. Spodnje Radvanje in na njem dovolil
vknjižbo pravico uporabe etažne lastnine
v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2010
Dn 6726/2010
Os-6294/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Zobca, stanujočega Maistrova ulica 3,
Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Cekov
nepremičnine d.o.o., Prešernova ulica 10 a,

Maribor, po direktorici Nives Cekov, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1475/6, k.o. Maribor –
Grad, pod opr. št. Dn 6726/2010 dne 18. 8.
2010, izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene v obdobju od leta 1973
do leta 1991, med zemljiškoknjižno lastnico Milico Vidic roj. Kračun kot prodajalko,
in SGP Stavbar, Podjetje IGM p.o. Hoče,
Miklavška cesta 40, Hoče, kot kupcem, za
trisobno stanovanje, v III. nadstropju, levo
od stopnic v stavbi z naslovom, Maistrova
ulica 3, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2010
Dn 8902/2010
Os-6295/10
Okrajno sodišče v Mariboru, je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Špilaka, stanujočega Dolnja Počehova 24, Pesnica pri Mariboru, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 499/14, k.o. Dolnja Počehova,
pod opr. št. Dn 8902/2010, 22. 9. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 19, z dne 19. 4. 1993,
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Agrokombinat Maribor p.o. Maribor, Partizanska
cesta 6, ki ga je zastopal direktor Boris
Stoilkovič in kupcem Dušanom Špilakom,
stanujočim Dolnja Počehova 24, Pesnica
pri Mariboru, s katero je prodajalec kupcu
prodal stanovanje v obnovljenem mansardnem delu skupne stanovanjske površine
56 m², v stanovanjski hiši Dolnja Počehova 24, zgrajeni na parc. št. 91, pripisani vl.
št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem
dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2010
Dn 12636/2010
Os-6296/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Trajkoviča, stanujočega Ulica Veljka Vlahoviča 37, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 2001/20, k.o. Koroška vrata, pod
opr. št. Dn 12636/2010, 21. 9. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 375/93
z dne 29. 9. 1993, z aneksom z dne 1. 12.
1994, sklenjene med prodajalcem Elektro
in splošna montaža Hidromontaža d.o.o.,
Maribor, Gosposvetska cesta 84, Maribor,
ki ga je zastopal direktor strokovno admini-
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strativnega profitnega centra Branko Smole
in kupcem Stanislavom Gošnjakom, rojenim
20. 8. 1965, stanujočim v Mariboru, Vrbanska cesta 18, s katero je prodajalec kupcu
prodal stanovanje št. 19 v III. nadstropju stanovanjske hiše na Vrbanski cesti 18 v Mariboru, stoječi na parc. št. 1256, k.o. Koroška
vrata in na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2010
Dn 5992/2010
Os-6297/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Medveda, stanujočega Ulica Vita Kraigherja 20, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1877/11, k.o. Maribor – Grad, pod opr.
št. Dn 5992/2010 dne 2. 9. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 1132/2004 z dne 2. 2. 2005, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona –
SZ med prodajalcem Javnim medobčinskim
stanovanjskim skladom Maribor, Grajski trg
1, Maribor, ki ga je zastopala direktorica Lidija Žvajker in kupovalko Zorico Gorjup, stanujočo Cankarjeva ulica 28, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje
št. 1, v pritličju, v stanovanjski zgradbi, na
naslovu, Cankarjeva ulica 28, Maribor, parc.
št. 716, k.o. Maribor – Grad in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist
kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 49/2009
Os-4203/10
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi In 49/2009 upnika Trivunović Stanko, Kruševo Brdo 121, Kotor Varoš, BIH,
ki ga zastopa odv. Nives Marinšek iz Ljub
ljane, proti dolžniku Hodžić Halil, Steletova
c. 25, Kamnik (prej Zidarstvo Halil Hodžić
s.p., Ul. Jožeta Japlja 21, Ljubljana), zaradi
izterjave denarne terjatve 6.854,93 € s pp
sklenilo, da se dolžniku Hodžić Halili-ju,
Steletova c. 25, Kamnik, postavi začasni
zastopnik, odv. Janez Vrviščar, Japljeva 4,
Kamnik. Začasni zastopnik ima v postopku,
v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
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sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 6. 2010
II P 226/2009
Os-2743/10
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici Romani Čemažar v pravdni zadevi
tožeče stranke Irene Ukaj, Tuga Vidmarja 6,
Kranj, ki jo zastopa odvetnik Franc Goličič iz
Kranja, zoper toženo stranko Manuela Ukaja, naslov neznan, zadnji znan naslov Tuga
Vidmarja 6, Kranj, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mlad. otrok v vzgojo,
varstvo in oskrbo, določitve stikov in plačila preživnine, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), dne 5. 1. 2010,
toženi stranki Manuelu Ukaju postavilo začasnega zastopnika odvetnika Davida Gradiška, Glavni trg 15, Kranj.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 1. 2010
I 2283/2007
Os-5339/10
Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni sodnici Alenki Burger, v izvršilni zadevi
upnice Larise Urevc, Vodnikova cesta 34,
Ljubljana - dostava, proti dolžniku Radomir
Boškovič, Ul. Janka Puclja 1, Kranj - dostava, zaradi izterjave 5.468,53 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Radomirju Boškoviču se v zadevi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št.
I 2283/2007, postavi začasni zastopnik.
Začasni zastopnik je odv. Ladi Voršič,
Benedičičeva pot 15, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 4. 2010
VL 137727/2009
Os-5600/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki ga zastopa Jasmina Ažman Kogovšek, Verovškova
60b, Ljubljana, proti dolžniku Tomislavu Mrkoviću, Cerova 43, Poreč, zaradi izterjave
8.878,33 EUR, sklenilo:
dolžniku Tomislavu Mrkoviću, Cerova
43, Poreč, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Darja Erceg, Kolodvorska 7, 1000 Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2010
VL 49891/2010
Os-5961/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnice Adriatic Slovnica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Denisu
Nuja, Rudolfa Bićanića 28, Zagreb – Hrvaška, zaradi izterjave 1.503,15 EUR, sklenilo:
dolžniku Denisu Nuja, Rudolfa Bićaniča 28, Zagreb – Hrvaška, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Tatjana Markelj, Ljubljanska 106, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2010
VL 29051/2009
Os-5992/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki
jo zastopa Rok Rozman, Šmartinska 140,
Ljubljana, proti dolžniku Gesa d.o.o., Vojikovo nabrežje 10, Koper – Capodistria, Dale
Sung Kim, Brezje pri Grosupljem 88, Grosuplje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Bojan
Franko, Gradišče 30, Škofljica; You Kwang
Kim, Brezje pri Grosupljem 88, Grosuplje,
ki ga zastopa zak. zast. odv. Bojan Franko, Gradišče 30, Škofljica, zaradi izterjave
40.085,55 EUR, sklenilo:
2. dolžniku Dae Sung Kim, Breze pri
Grosupljem 88, Grosuplje, in 3. dolžniku
You Kwang Kim, Brezje pri Grosupljem 88,
Grosuplje, 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.
Bojan Franko, Gradišče 30, 1291 Škofljica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
II P 1227/2010
Os-6085/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Sabini Lavrič v pravdni zadevi tožeče stranke Jerneja Vogrinc, Zaboršt 71, Dol pri Ljub
ljani, ki ga zastopa dr. Aleš Vodičar, odvetnik
v Ljubljani, zoper toženo stranko: Majdo Gerecht, neznanega prebivališča (prej Podutiška cesta 140, Ljubljana), zaradi plačila
5.000,00 EUR s pripadki, dne 20. 9. 2010
sklenilo:
toženi stranki Majdi Gerecht, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
II P 1227/2010 postavi začasna zastopnica Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637
Ljubljana. Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko od
dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2010

I P 878/2008
Os-4617/10
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Diti Mlakar v pravdni zadevi tožeče stranke Burim Toskaj, stan. Ulica Kirbiševih 30, Dogoše, Maribor, zoper toženo
stranko Lumnije Toskaj, neznanega prebivališča, na podlagi določil 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), dne 8. 7. 2010, sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnica Breda Gobec-Vrtovec,
Glinškova 6, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2010
I P 1431/2009
Os-5134/10
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Mirjani Horvat Pogorelec v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Nejc Raner,
ki ga zastopa zakonita zastopnica – mati
Marija Koletnik, oba zač. stan. Šentiljska 13, 2000 Maribor, ki jo zastopa Vladimir
Stefanovič ml., odvetnik v Mariboru, zoper
toženo stranko Marjan Raner, neznanega
prebivališča, 2000 Maribor, zaradi določitve
preživnine, na podlagi določil četrte točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Petar Grdinić, Glavni trg
19/c, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodišče, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2010
P 229/2008
Os-5602/10
Okrajno sodišče v Piranu, po okrajni
sodnici Stanki Poredoš, je v pravdni zadevi
tožeče stranke Nermina Ahmetoviča, Liminjanska 81, Lucija, ki ga zastopa odv. Bojan
Hojnik iz Portoroža, zoper toženo stranko
Vladimirja Šeruga, Podpadna 4, Sečovlje,
zaradi plačila odškodnine 3.000,00 EUR,
izven glavne obravnave dne 1. 9. 2010
sklenilo:
toženi stranki Vladimirju Šeruga se kot
začasni zastopnik v pravdni zadevi, opr.
št. P 229/2008, postavi odvetnik Renato
Dukič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 9. 2010
In 285/2010
Os-5741/10
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem sodniku Aleksandru Turku v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
OE Kranj, Bleiweisova 20, Kranj, zoper
dolžnika Maksimiljana Solina, Rogozniška
cesta 35, Ptuj, zaradi izterjave 944,38 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Maksimiljanu Solina, Rogozniška cesta 35, Ptuj, sedaj neznanega
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prebivališča, se v izvršilni zadevi, opr. št.
In 285/2010, na podlagi 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasni zastopnik Veljko Škovrlj, Minoritski
trg 5, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v postopku, opr.
št. In 285/2010, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dne postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 9. 2010

Oklici dedičem
D 99/2005
Os-6142/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Lesar Mariji, hčerki Jožeta, roj. 5. 10. 1931, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočih v Gorenjih Lazih 2,
umrli 27. 2. 2005 v Kočevju.
Med dediči tretjega dednega reda, ki pridejo v poštev za dedovanje v tem zapuščinskem postopku, so tudi zapustn. sestrične
Paulina, Frančiška in Angela ter neznana
hčerka pred zapustnico umrle zapustn. sestrične Ivane, ki vse živijo v Kanadi oziroma
ZDA, njihovi priimki in naslovi pa so sodišču
neznani. Zato sodišče s tem oklicem poziva
zgoraj navedene, da se v roku enega leta
od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski tukajšnjega
sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 9. 2010
D 122/2010
Os-5990/10
Zapustnik Jožef Žibert, rojen neznano
kdaj v Dvoru 21, sedaj Planina pri Sevnici
21, umrl dne 3. 10. 1887, pred smrtjo ni napravil oporoke, potomcev ni zapustil.
V zapuščino spada 1/2 parc. št. 333,
335/1, 336/1, 337, 69.S pri vl. št. 42, k.o.
Planina.
Zapustnikovo sorodnike neznanega
prebivališča se poziva, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave oklica
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika dedičem neznanega prebivališča in
podatkov, s katerimi razpolaga. Za skrbnika

je postavljena Darja Razgoršek Juteršek,
Prekorje 99, p. Škofja vas.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 20. 9. 2010

Oklici pogrešanih
N 12/2007
Os-5604/10
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanega za mrtvega, po predlogu predlagajoče stranke Alojza Lipeja, Sanhoferstr. 14c,
Reicherthausen, R. Nemčija in Mire Ilić, Milutina Milankovića 42, Novi Beograd, R Srbija, ki ju zastopa Marjan Černe, odvetnik
v Brežicah, se poziva vse, ki kaj vedo povedati o življenju in smrti pogrešanega Jožefa
Lipeja, roj. 13. 2. 1935, neznanega bivališča,
o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču z navedbo številke N 12/2007, ker se bo v nasprotnem po izteku roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 26. 8. 2010
N 20/2010
Os-6081/10
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je
na predlog predlagatelja Lonec Jožefa,
Kranjčeva 36, Lendava, v teku postopek za
razglasitev za mrtvega pogrešanega Lonec
Julija (Lonecz Gyula), rojenega 12. 4. 1907
v Lendavi, očetu Lonecz Józsefu in materi Lonecz Veroni, nazadnje stanujočega na
Madžarskem.
Pogrešanega zastopa skrbnik za posebni primer István Ivánecz, Sv. Štefana 24,
Lendava.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi
v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 24. 9. 2010
N 39/2010
Os-6140/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. N 39/2010 vodi postopek razglasitve
pogrešanca za mrtvega, za Janeza Junger,
roj. 4. 5. 1923, nazadnje stan. Rodni Vrh 44,
p. Podlehnik, ki ga je predlagala Rozina Vogrinec, roj. 1927, Arbajterjeva 2, Ptuj.
S tem oklicem sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi in vse ostale, ki bi vedeli
karkoli povedati o njegovem življenju, da to
sporočijo sodišču v roku treh mesecev od
objave oklica. Če sodišče ne bo sprejelo
nobenih novih podatkov, bo pogrešanca Janeza Junger razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 9. 2010
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Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Št. 421502-10-0144
Os-6221/10
Skladno z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00,
73/04, 72/05, 127/06, 67/07, 45/08 in 96/09)
objavljamo
poziv
predstavniškim organom občin in drugim
pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Celju, da predlagajo kandidate za 200 sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Celju.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ki je zdravstveno in osebnostno
primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, 3000 Celje, najkasneje
do 20. 11. 2010.
Okrožno sodišče v Celju

Kolektivni delovni spori
X Pd 1005/2010
Os-6279/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem
Sindikatom kovinske in elektro industrije
Slovenije – Sindikalno podružnico SKEI Kovinoplastika Lož in nasprotnim udeležencem
Kovinoplastika Lož d.d., zaradi neizvrševanja kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena
ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku
ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena
ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok je razpisan na
dan 19. november 2010, ob 8.30, soba
št. 7/III., Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 8. 10.
2010.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Božič Borut, Šemnik 40, Izlake, zavarovalno polico, št. 50500066259, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnw-316149
Božič Borut, Šemnik 40, Izlake, zavarovalno polico, št. 50500066137, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. gnv-316150
Črnila Matej, Kotarjeva cesta 2/a,
Šentjernej,
zavarovalno
polico,
št.
50500037288, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn-315733
Dimitrov Atanas, Meljska c. 36, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500048337, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-670
Furlan Andrej, Vogrsko 42/a, Volčja Draga,
zavarovalno polico, št. 41601003233, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnf-315766
Herbaj Anica, Krog, Brodarska 65,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
416010075132, izdala zavarovalnica KD
življenje. gne-315842
Leskošek Matic, Galicija 73/e, Žalec,
zavarovalno polico, št. 50500047950, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnb-315770
Lovrec Damjan, Štajngrova 74, Benedikt,
zavarovalno polico, št. 50500063594, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-824
Majdič Kočar Marjana, Zalog pri
Moravčah 16, Moravče, zavarovalno polico,
št. 50500007887, izdala zavarovalnica
Slovenica Življenje, d.d.. gnh-316064
Mesarec Robert, Sp. Bačkova 9b,
Benedikt, zavarovalno polico, št. 505000084,
izdala Zavarovalnica Slovenica. m-838
Mihelj Radivoj, Bilje 179/ao, Renče,
zavarovalno polico, št. 01000002598, izdala
zavarovalnica Moja naložba. gnd-315743
Obralić Sead, Cesta na grič 43, Borovnica,
zavarovalno polico, št. 50500052171, izdala
zavarovalnica Slovenica Življenje d.d.
gnd-316118
Petek Ines, Varlovo naselje 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500001878, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-728
Pilih Petra, Kriška vas 86, Višnja Gora,
zavarovalno polico, št. 41802000087, izdala
zavarovalnica Slovenica, zavarovalniška
hiša d.d., Ljubljana, na ime Križnar Petra.
gns-315703
Pinter Petra, Črešnjevec 32, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 01000022447,
izdala Zavarovalnica Moja naložba. m-763
Zrimšek Aleš, Srednjevaška 36, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 50500111522, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny-315772
Zrinski Andrej, Ob ribniku 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. POL-01 000018200,
izdala zavarovalnica Moja naložba d.d.
gnn-315783

Spričevala preklicujejo
Agić Ajla, Smrjene 167, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje turistične
šole v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gnz-316096

Arifaj Azdren, Dobravska 7, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, smer tesar, izdano
leta 2001, 2002, 2003. m-775
Arnuš Brigita, Destnik 49, Destrnik,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Ptuj, izdano leta 2007. m-817
Arnuš Gabrijela, Destrnik 39/a, Destrnik,
indeks, št. 61215227, izdala FF v Mariboru.
gnb-316095
Balanč Gašper, Kletna 9, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole Štore, izdano leta 2007. gny-316072
Banič Tatjana Lučka, Redelonghijeva
ulica 12, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in
4. letnika Poljanske gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1968 do 1971, izdano na ime
Vakselj Tatjana Lučka. gnc-315794
Beč Renata, Vrhpolje pri Kamniku 7,
Kamnik, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Šolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku,
izdano leta 1995, 1996, 2003 in 2004.
gnx-315777
Bedrač Peter, Spolenakova ul. 21, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Ptuj, izdano leta 1998.
m-663
Behin Natalija, Vukovje 65, Pernica,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo
o poklicni maturi Srednje ekonomske šole
v Mariboru, izdano leta 2001, 2002, 2003,
2004. m-650
Beliš Ivana, Guličeva 7, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2004. m-659
Beriša Bujar, Na poljanah 8, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2000. m-737
Bertole Milena, Vodovodna ulica 25,
Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje družboslovne šole Maribor, izdano
leta 1987. m-697
Bevk Katja, Boletina 11, Ponikva,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2009. gnd-315768
Bezjak Maja, Zimica 95f, Zgornja
Korena, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2006,
2007. m-804
Bezjak Melita, Dravska ulica 8, Ptuj,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole Ptuj, izdano leta 1992, 1993
in 1994. m-710
Biondić Nino, Ul. Veljka Vlahoviča 29,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2010.
m-660
Blagus Rebeka, Bistriška 3, Radomlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1991 in 1992. gnr-315754
Bohak Anita, Koroška cesta 124, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1996. m-778
Bolta Urška, Marincljeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2008. gnf-316116
Božič Dora, Lovrenčičeva ulica 6,
Ljubljana, maturitetno spričevalo SVŠGL
- Gimnazija Ljubljana, izdano leta 2003.
gng-315890

Božič Marko, Strossmayerjeva 29,
Maribor, spričevalo 3. letnika Škofijske
gimnazije Maribor, izdano leta 2010.
m-582
Božič Nejc, Vodeniška cesta 15,
Kostanjevica na Krki, spričevalo o
zaključnem izpitu Centra biotehnike in
turizma Novo mesto, izdano leta 2008.
gnx-315773
Bračko Jure, Zg. Duplek 181, Spodnji
Duplek, spričevalo o končani OŠ Bratov
Greif v Spodnjem Dupleku, izdano leta
2000. gnd-315868
Bratož Jasmina, Podnanos 7, Podnanos,
spričevalo Gimnazije Veno Pilon Ajdovščina,
izdano leta 2000. gnc-315769
Brdnik Nika, Boerova vas 24, Maribor,
spričevalo 4. letnika I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2007. m-799
Brezak Manca, Polanškova ulica 40,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gnl-315785
Brezovnik Nataša, Kumen 22, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 4. letnika III.
gimnazije, predšolska vzgoja, izdano leta
1995. m-814
Brumec Ksenija, Ul. Ilije Gregoriča 10,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3.
letnika Živilske šole Maribor, izdano leta
1993. m-673
Brunčič Luka, Varda 20, Jurovski Dol,
spričevalo 2. letnika IC Piramida Maribor,
izdano leta 2010. m-630
Budimir Srečko, Cesta v Hotinje 27,
Miklavž na Dravskem polju, maturitetno
spričevalo Srednje tehn. kemijske šole
Ruše, izdano leta 19873. m-829
Butolen Kristjan, Kajuhova 1, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2000. gnq-316080
Butolen Petra, Miklošičeva 6, Ptuj,
spričevalo 2. letnika GSKŠ Ruše, izdano
leta 1998. m-640
Cafuta Erna, Regentova ul. 18, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1984. m-828
Cirniski Timotej, Mali Orehek 40, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2005.
gne-315767
Cvetnič Katja, Na grebenu 18, Maribor,
indeks, št. 61204676, izdala Filozofska
fakulteta v Mariboru. m-644
Čavar Urška, Ljubljanska ulica 32,
Izola - Isola, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske in poslovne šole Koper,
izdano leta 2002, izdano na ime Peternelj.
gnx-316077
Čavar Urška, Ljubljanska ulica 32,
Izola - Isola, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske in poslovne šole Koper,
izdano leta 2003, izdano na ime Peternelj.
gns-316078
Čavar Urška, Ljubljanska ulica 32,
Izola - Isola, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomsko in poslovne šole Koper,
izdano leta 2004, izdano na ime Peternelj.
gnr-316079
Čeh Daniel, Laznica 48a, Limbuš,
maturitetno spričevalo Srednje strojne šole
v Mariboru, izdano leta 2009. m-605
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Čendou Helena, Greenwiška cesta
8, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika šole
DOBA, smer poslovni tajnik, izdano leta
2000, 2001, 2002. m-593
Čendou Helena, Greenwiška cesta 8,
Maribor, spričevalo 1. letnika III. Gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. m-592
Čepon Johana, Gregorinova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2006. gnf-316091
Čerič Žana, Krekova 10, Slovenska
Bistrica, spričevalo 2. in 4. letnika Srednje
šole Slovenska Bistrica, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2007, 2009. m-624
Černec Monika, Vičanci 71, Velika
Nedelja, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi in spričevalu pri poklicni maturi III.
gimnazije Maribor, izdano leta 2007. m-665
Černjavič Eva, Podboršt 28, Šentvid
pri Stični, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gny-316097
Črešnik Nadja, Pohorska cesta 99,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
biotehniške šole Maribor, smer kmetijski
tehnik, izdano leta 2006. m-808
Dedić Mirela, Ptujska c. 20, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2006. m-669
Dodič Bernarda, Bazoviška 10, Ilirska
Bistrica, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1. do 3. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1985, izdano na ime Fabjančič
Bernarda. gnl-316135
Dolar Urška, Raka 104/a, Raka,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra biotehnike
in turizma Novo mesto, izdano leta 2006 in
2007. gny-315722
Dolenc Jakob Jeremiah, Istrska cesta
23, Koper - Capodistria, maturitetno
spričevalo in spričevalo 4. letnika Srednje
pomorske šole Portorož, izdano leta 2010.
gno-316107
Dolić Šejla, Nasipi 27, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije in srednje
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2008.
gnx-316073
Dolinar Danica, Pot čez gmajno 68,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
upravno administrativne šole, izdano leta
1984. gnw-315774
Dolinar Matic, Kozjak nad Pesnico 50,
Zgornja Kungota, spričevalo 1. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Mariboru, izdano leta 2009. m-589
Drobež Maja, Log 87, Boštanj, spričevalo
3. letnika Srednje šole Sevnica, izdano leta
2005. gnd-315893
Državni izpitni center, Ob železnici 16,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi na
ime Michael Cimerman, izdal Šolski center
Rogaška Slatina, št. III/201, izdano leta
2010. gnl-316110
Državni izpitni center, Ob železnici 16,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
na ime Mihael Cimerman, izdal Državni
izpitni center, leta 2010, št. 101-820987.
gne-315742
Đaković Slavica, Aškerčeva 4, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje družboslovne
šole Celje, izdano leta 1989. m-642
Đaković Slavica, Aškerčeva 4, Celje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 1990. m-641
Fartely Ana, Ranca 22b, Pesnica pri
Mariboru, indeks, št. F0014290, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m-767

Fekonja Marija, Dragučova 28, Pernica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
obutvene šole Maribor, izdano leta 1988,
1989. m-636
Ferlež Nina, Izselenska 6, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer gimnazija, izdano
leta 2007. m-626
Ferlič Rok, Cesta v Hotinje 24a, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
SERŠ Maribor, Tehniška gimnazija, izdano
leta 2006. m-586
Ferlič Teja, Ivenca 22, Vojnik, spričevalo
1. letnika Tekstilne tehniške šole v Celju.
gnj-315762
Ferlič Teja, Ivenca 22, Vojnik, spričevalo
1. letnika Srednje frizerske, tekstilne in
prometne šole v Celju. gni-315763
Feuš Nada, Ulica Slavka Osterca 8,
Ljutomer, indeks, št. 81616927, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta Maribor, leto
izdaje 2004. gnr-316104
Fluher Gregor, Šober 48, Bresternica,
spričevalo 3. letnika Biotehniške šole v
Mariboru, izdano leta 2006. m-678
Foršang Mario, Prekmurske čete 141,
Črenšovci, indeks, št. 93559073, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-836
Frangež Anja, Ob gozdu 5, Maribor,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2006. m-684
Fras Tilen, Ribnica na Pohorju 89,
Ribnica na Pohorju, spričevalo 1. letnika
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 2003. m-622
Frešer Špela, Ulica Herojev Mašere in
Spasiča 4, Maribor, maturitetno spričevalo
II. gimnazije Maribor, izdano leta 2002.
m-696
Frešer Tadej, Visole 61, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Slovenska Bistrica, izdano leta 2009.
m-734
Furman Anica, Koroška c. 54, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1986. m-718
Gaberšek Nina, Selski vrh 20, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, program
ekonomska gimnazija, izdano leta 2009.
m-766
Gabrovšek Karmen, Kamnik pod Krimom
8/f, Preserje, diplomo Srednje trgovske šole
Ljubljana, št. 119, izdana leta 1995, na ime
Lončar Karmen. gnw-315899
Gačnik Urška, Hudourniška 13, Orehova
vas, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Maribor, izdano leta 2005, 2006. m-837
Gačnik Urška, Hudourniška 13, Orehova
vas, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2006. m-831
Gajsler Darinka, Sladki vrh 53, Sladki
Vrh, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1981,
1982, 1983. m-649
Gaši Anuša, Vnanje Gorice 11, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Koper, izdano leta 1993.
gni-315738
Glavica Robert, Dupleška c. 43, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2003. m-742
Gliha Ajda, Mašera-Spasičeva ulica
7, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2009. gnk-315761
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Gobel Mihael, Sončna ul. 6, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 2. letnika SFTSPŠ Celje,
prometni tehnik, izdano leta 1998. m-822
Gorišek Manuela, Šentvid pri Stični 49,
Grosuplje, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole Josipa Jurčiča. gnn-315708
Gornik Marko, Koseskega ul. 31, Maribor,
indeks, št. 27005544, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. m-747
Goršek Glorija, Kasaze 11, Petrovče,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 2010. m-652
Grazio Jelena, Komenskega 26,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
glasbene in baletne šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnf-315791
Grein Pavlenč Tina, Cankarjeva 17, Novo
mesto, spričevalo Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 1985, izdano na ime Grein Tina.
gnl-315710
Grobeljšek Zvonko, Črnogorska 24,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Ljudska
Univerza Maribor, izdano leta 1997. m-772
Gruden Pina, Krekova ul. 24, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2010. m-614
Grušovnik Jerneja, Gornji Dolič 66a,
Mislinja, indeks, št. 93613063, izdala Strojna
fakulteta Maribor, smer oblikovanje teks.
materialov. m-789
Gustinčič Luka, Kovača vas 53,
Slovenska Bistrica, spričevalo 7. in 9.
razreda OŠ Tabor 2, Maribor, izdano leta
2001, 2003. m-791
Habuš Tamara, Zg. jakobski dol 33a,
Jakobski Dol, spričevalo 1. letnika Tehniških
šol center Maribor, izdano leta 2010.
m-633
Hlebič Štefka, Ranca 11, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 1. letnika Živilske šole
Maribor za poklic slaščičar, izdano leta
2001. m-732
Hočevar Miha, Žigonova ulica 33,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika in o
zaključnem izpitu Gimnazije Poljane
v Ljubljani, izdano leta 1992 in 1993.
gnh-315789
Honomihl Mateja, Majski vrh 1a, Videm
pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 2008. m-746
Horvat Marina, Fokovci 30/a, Fokovci,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije v
Murski Soboti, izdano leta 2002 in 2003.
gnm-315759
Horvat Rajko, Marušičeva 13, Koper Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika Šole
za voznike motornih vozil. gnn-315758
Horvat Simona, Župančičeva 6/b,
Lendava - Lendva, spričevalo 1. letnika
Dvojezične srednje šole Lendava - trgovec,
prodajalec, izdano leta 1998. gnp-316081
Horvat Uroš, Poljanska ul. 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2005.
m-607
Hribar Petra, Globočice pri Kostanjevici
26, Kostanjevica na Krki, spričevalo o
končani OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica
na Krki, izdano leta 2001. gnb-315720
Huber Andreja, Pečarovci 119, Mačkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2002.
gno-316082
Idžojtič Zvonko, Smetanova 35, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, smer soboslikarpleskar, izdano leta 1983. m-709
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Inkret Petra, Panonska 23, Maribor, o
opravljeni poklicni maturi, Srednja šola za
gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik,
izdano leta 2005. m-698
Ivanič Andrej, Stara lipa 10, Vinica,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Edvarda
Kardelja Črnomelj, št. 756, izdano leta 1989.
gny-315747
Ivanov Stane, Vodnikova cesta 246 C,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
grafične šole, izdano leta 1980, 1981.
gnt-316102
Ivanuša Erik, Praprotnikova 2, Mozirje,
spričevalo 1. in 2. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika SŠGT Celje, smer kuhar,
izdano leta 2001, 2002, 2003. m-810
Jagodič Ana, Krčevinska ulica 13,
Maribor, indeks, št. 81646265, izdala EPF
Maribor. m-597
Janša Marko, Zasip, Sebenje 57A, Bled,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1998. gnr-316004
Janžovnik Jan, Vevška cesta 48,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 2008. gng-315790
Jaušovec Kaja, Podgorje 19, Apače,
indeks, št. 71172957, izdala Pravna fakulteta
Maribor. m-756
Jelenko Andreja, Vinogradna 21,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. in 4. letnika
Pedagoške šole Maribor, izdano leta 1981,
1982. m-588
Jerenko Sanja, Ulica Šercerjeve brigade
28, Ptuj, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2009. m-754
Jug Žan, Zidani most 27, Zidani Most,
indeks, št. 81670767, izdala EPF v Mariboru.
m-675
Jurgec Vili, Gradišče 28, Cirkulane,
končnega spričevala Kovinarske šole Ptuj,
smer monter centralne kurjave, izdano leta
1978. m-646
Jurič Gregor, Zg. Hoče 32, Hoče,
maturitetno spričevalo SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2002. m-760
Jurjec Aleš, Celjska cesta 40a, Slovenj
Gradec, indeks, št. S1003066, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-769
Jus Mitja, Legen 30, Šmartno pri Slov.
Gradcu, spričevalo 1. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole, izdano leta 2005.
gno-316132
Juvan Klavdij, Spodnji Razbor 33, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije
Velenje, izdano leta 2009. gnd-316068
Kajzba Katja, Ulica Planinčevih 55,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3. in
4. letnika III. Gimnazije Maribor, izdano leta
2005, 2006. m-818
Kamberović Gospana, Koželjskega 5,
Velenje, diplomo Srednje gostinske šole
v Celju, izdana leta 1981, na ime Vujičić
Gospana. gnk-315836
Kananović Nadja, Kidričeva 9, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, smer aranžerski tehnik, izdano leta
2009. m-793
Kastelic Jože, Pod gabri 23, Celje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje, smer
administrativna dejavnost, izdano leta 1992.
m-753
Kastelic Maja, Zamostec 10, Sodražica,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
Gimnazije Kočevje, izdano leta 1999 in
2000. gno-315757
Kaučič Tamara, Medič 177, Kamnica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
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za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2004, 2005, 2006. m-721
Keček Janja, Levstikova 8, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer gimnazija, izdano
leta 2008. m-625
Kelbič Nuša, Igriška ul. 4, Maribor,
indeks, št. 81659380, izdala EPF Maribor.
m-780
Kepic Maja, Klanec 35 B, Komenda,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Rudolfa Maistra, izdano leta 2006.
gnp-315706
Kezić Lara, Jakopičeva 9, Celje,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Celje,
izdano leta 2010. gnq-315730
Klajnšek Mirjana, Pleterje 25, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo o poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2004. m-720
Klaneček Andrej, Železnikova ul. 20,
Maribor, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu na splošni maturi I. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2005. m-745
Kobale Anja, Bukovec 88, Zgornja
Polskava, spričevalo 8. razreda OŠ Antona
Ingoliča Sp. Polskava, izdano leta 2003.
m-771
Kogoj Maja, Dražen vrh 34, Sv. Ana v
Slov. goricah, spričevalo o poklicni maturi
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2008. m-802
Kokol Jože, Borštnikova 126, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Industrij.
kovinarska šola v Mariboru, izdano leta
1984. m-584
Kolednik
Aleksandra,
Črmožiše
41, Žetale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2002,
2003, 2004. m-587
Kolšek Jerneja, Pongrac 88c, Griže,
spričevalo o splošni maturi in obvestilo o
uspehu pri splošni maturi I. gimnazije v
Celju, smer umetniška gimnazija, izdano
leta 2008, 2008. m-783
Komadina Tina, Vrhe 33, Teharje, indeks,
št. 81673375, izdala EPF v Mariboru.
m-834
Komperšak Simon, Pot na Kamnešak 9,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor,
izdano leta 2010. m-596
Konečnik Jan, Vosek 40, Pernica,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2005. m-749
Korenjak Katja, Kopitarjev trg 3, Vodice,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnq-315780
Korenjak Katja, Kopitarjev trg 3, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, smer slaščičar,
izdano leta 1996. gnp-315781
Korže Mateja, Brdce 8, Frankolovo,
spričevalo 4. in 5. letnika Poslovno
komercialne šole, poklicno tehniško
izobraževanje, izdano leta 2006, 2007.
m-615
Kovačič Kristina, Poljska c. 10, Rače,
spričevalo 3. letnika Škofijske gimnazije A.
M. Slomška v Mariboru, izdano leta 2005.
m-777
Kozmos Rudolf, Brstovinica 9, Rimske
Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Sevnica, izdano leta 2001, 2002.
m-653
Koželj Karmen, Gorica pri Šmartnem
14, Šmartno v Rožni dolini, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v

Celju, izdano leta 996, izdano na ime Senica
Karmen. gnh-315764
Krajnc Kaja, Čadram 57, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2009. m-738
Krajnc Nejc, Domnova ulica 1, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
in gimnazije Maribor, smer tehn. gimnazija,
izdano leta 2007. m-812
Kramberger Mojca, Trčova 274, Malečnik,
spričevalo 1. in 2. letnika I. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1992, 1993. m-722
Krantić Manuela, Rašiška cesta 1,
Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole V Ljubljani,
izdano leta 2009. gnb-316070
Kranvogel Majda, Tomšičeva 31, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SKSMŠ v
Mariboru, izdano leta 1986, 1987, 1988.
m-656
Kremljak Barbara, Cesta zmage 99,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika II.
Gimnazije v Mariboru, izdano leta 1996 in
1997. m-616
Kristan Igor, Strahinj 26, Naklo,
maturitetno spričevalo in spričevalo od 1.
do 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
1992 do 1995. gnc-315719
Kumer Nada, Gosposka 13, Celje,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Celje, izdano
leta 1980, 1980. m-714
Kurnik Monika, Ruperče 43, Malečnik,
spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2010. m-661
Kutin Vito, Slomškov trg 11, Maribor,
maturitetno spričevalo SERŠ Maribor,
smer računalniški tehnik, izdano leta 2006.
m-752
Kutnjak Ervin, Cesta 1. maja 67, Kranj,
spričevalo 1. letnika Tehniški šolski center
Kranj, izdano leta 2007. gnm-316009
Lackovič Janez, Jablance 42, Zgornja
Korena, spričevalo 1. letnika ESIC Kranj,
izdano leta 2010. m-610
Lampret Jan, Stantetova ul. 14, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
in gimnazije Maribor, izdano leta 2010.
m-619
Lebar Danijela, Porabska 8, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 1998. m-711
Lebe Žan, Nasipna 69b, Maribor, potrdila
o uspehu 4. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2004. m-797
Lesjak Žiga, Bevče 28 a, Velenje,
maturitetno spričevalo Splošne gimnazije
Velenje, izdano leta 2009. gnr-315779
Leskovar Karmen, Tomšičeva 12,
Slovenska Bistrica, spričevalo o poklicni
maturi Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 2003. m-627
Leva Vojko, Jožev dol 10, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1994. m-702
Liužič France, Ladra 31, Kobarid,
spričevalo Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo, izdano leta 1994 do 1998.
gnm-315884
Lobnik Katja, Orehova cesta 12, Orehova
vas, indeks, št. 81674170, izdala EPF v
Mariboru. m-748
Loparič Tamara, Preradovičeva 17b,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2010. m-674

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Lorbek Anita, Kamnogoriška cesta 53,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Miška
Kranjca, izdano leta 2001. gns-315753
Lorber Lidija, Turški vrh 93, Zavrč,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1992, 1993, 1994. m-621
Lukač Martin, Na livadi 4, Ruše,
spričevalo 1. letnika Gimnazije srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2000.
m-671
Lupšina Tina, Jelovška cesta 2, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 1., 2., 3. letnika in
zaključni izpit Srednje tekstilne in gumarske
šole Kranj, izdano leta 1999, 2000, 2001,
2003. gnu-315751
Madžarič Peter, Cesta na Kope 20,
Ljubljana - Polje, spričevalo o zaključnem
izpitu Univerzum Ljubljana - trgovec,
prodajalec, št. 469/TR, izdano leta 2002.
gnw-316049
Majcen Vesna, Novi dom 1, Hrastnik,
indeks, št. F0006484, izdala Filozofska
fakulteta Maribor. m-595
Marentič Barbara, Griblje 61/a, Gradac,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole Metlika, izdano leta 2007. gnd-315718
Marko Janez, Brode 27, Vransko,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
živilske šole Maribor, smer mesar, izdano
leta 1973. m-779
Marn Jaka, Gorenja vas - Reteče 35,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1998.
gnq-315755
Marolt Aleksander, Podulaka 4, Velike
Lašče, spričevalo 4. in 5. letnika, maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano
leta 2007 in 2008. gny-315872
Matjašič Sonja, Kamniška graba 53,
Kamnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
2005, 2006. m-635
Meden Nina, Kavčičeva 10, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ledina v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnb-315795
Meden Petra, Ulica bratov Učakar
100, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Upravno administrativne šole v Ljubljani.
gnx-316048
Međurečan Rok, Ruška cesta 82, Bistrica
ob Dravi, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2003.
m-811
Mehle Jure, Hudourniška pot 27,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar, izdano leta 2002. gnm-315709
Mejak Martina, 9. korpusa 26, Izola Isola, spričevalo 2. letnika SGTŠ Izola,
izdano leta 1995. gnu-316101
Merc Samo, Smrekarjeva 3, Maribor,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
ekonomske šole in spričevalo 5 predmeta
splošne mature v Mariboru, izdano leta
2004. m-599
Merčnik Ivan, Trg mladosti 3, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Rudarska
poklicna šola, izdano leta 1973. m-613
Miklošič Amadej, Pod Pohorjem 33a,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2005.
m-719
Milković Ana, Jareninski dol 27, Jarenina,
spričevalo 2. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2010. m-620
Mišič Mitja, Metava 58, Malečnik,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za

gostinstvo in turizem, izdano leta 2006.
m-744
Mišović Kristina, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana, Splošna in strokovna gimnazija,
izdano leta 2001, 2003, 2004. gnx-316148
Mlakar Ljudmila, Kungota pri Ptuju 89,
Kidričevo, indeks, št. 11280090026, izdala
B2, d.o.o. m-701
Mlasko Matej, Gornji Porčič 22, Sv.
trojica v Slov. goricah, poklicne mature
SERŠ Maribor, izdano leta 2004. m-695
Mlinar Špela, Paradiž 78, Cirkulane,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
gimnazije Ptuj, izdano leta 2007, 2008.
m-705
Močnik Sergij, Gregorčičeva 8, Deskle,
spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova
Gorica, št. 631/EL, izdano leta 1979.
gni-315888
Motaln Maja, Cankarjeva ulica 1,
Zgornja Polskava, spričevalo 3. in 4. letnika
ter maturitetno spričevalo III. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2006, 2007. m-787
Mulec Žiga, Ciglence 26, Spodnji Duplek,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2010. m-724
Munda Tomaž, Meglova pot 1, Ptuj,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Ptuj, izdano leta 2009, 2010. m-647
Musaj Fatime, Sončni grič 16, Velenje,
spričevalo Šolskega centra Celje, št. IZO
08-4000116, izdano leta 2008, izdano na
ime Gashi. gny-315897
Muzek Sanja, Muretinci 57, Gorišnica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 2006, 2007, 2008.
m-658
Muženič Branko, Obzidna 6, Koper Capodistria, spričevalo Ljudske univerze v
Kopru. gnl-316089
Narad Tomo, Latkova vas 221A, Prebold,
indeks, št. 23090632, izdala Fakulteta za
strojništvo. gny-315797
Nerat Minea, Pajkova ul. 22, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2009,
2010. m-782
Nerat Valentina, Prečna ulica 2,
Oplotnica, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1999.
m-733
Novačan Rihard, Dolenja vas 166,
Prebold, obvestilo o uspehu pri maturi I.
gimnazije v Celju, izdano leta 1996. m-704
Oder Martina, Glinškova ul. 19a, Maribor,
spričevalo 4. letnika Škofijske gimnazije A.
M. Slomška v Mariboru, izdano leta 2004.
m-759
Ogris Janez, Bašelj 79, Preddvor,
diplomo CDI Univerzum Ljubljana, št.
1137/92, izdana leta 1992. gnx-316098
Omejc Neja, Smrjene 158, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška v
Ljubljani, izdano leta 2009. gns-315778
Ozmec Mirjana, Zg. Kamenščak 5a,
Ljutomer, indeks, št. 61220470, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m-651
Pahor Slavica, 25. maja 20/a, Prestranek,
spričevalo Centra strokovnih šol Ljubljana,
izdano leta 1976, izdano na ime Vidaič
Slavica. gnf-315891
Paluc Robi, Strma ul. 11, Spodnji Duplek,
spričevalo 8. razreda OŠ Duplek, izdano
leta 2001. m-736
Papež Boris, Morje 27, Fram, spričevalo
3. in 4. letnika III. gimnazije Maribor, izdano
leta 2002, 2003. m-690
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Parpant Amadej, Cvetlična 22, Celje,
obvestilo o uspehu pri maturi I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2008. m-703
Pavićić Radislav, Podvine 13, Zagorje ob
Savi, obvestila o uspehu 4. letnika Srednje
lesarske šole Ljubljana, izdano leta 2006, št.
5373/IV. gno-315882
Pejić Monika, Efenkova 34, Celje, indeks,
št. 81632477, izdala EPF v Mariboru.
m-758
Peklar Suzana, Borova vas 24, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1993, 1994,
1996. m-680
Pelcl Carmen, Romihova ulica 15,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-700
Perendija Mladen, Ročinj 98, Ročinj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika TŠC Nova Gorica - prometni
tehnik. gnp-315731
Perger Mojca, Volmerjeva 24, Ptuj,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Trgovske šole Ptuj, izdano leta 1996.
m-639
Peršak Maša, Gosposvetska c. 31,
Maribor, indeks, št. F0008105, izdala
Filozofska fakulteta. m-681
Peršuh Blaž, Zg. Jablane 14, Cirkovce,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 2010. m-608
Pertinač Katja, Kompole 73, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje,
izdano leta 2001. m-667
Peternel Rok, Očeslavci 46, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 1. letnika II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2010. m-672
Petrovčič Sebastijan, Vrtnarija 12B,
Vrhnika, spričevalo 8. razreda OŠ Antona
Martina Slomška, izdano leta 2004.
gno-316157
Petrovič Sanja, Mestni trg 3, Ptuj,
spričevalo o poklicni maturi in obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi Srednje
ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2005.
m-676
Pintarič Sabina, Lahonci 87a, Ivanjkovci,
indeks, št. 51058011, izdala FKBV Maribor.
m-776
Pirc Aleksander, Drča 11, Straža,
spričevalo poklicne mature ŠC Novo mesto
- Srednja šola Metlika, izdano leta 2010.
gno-315732
Plahuta Timotej, Kosovelova 1, Piran
- Pirano, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, št. IIG 462, izdano leta 2006.
gnh-315889
Planko Simon, Zavrh 17a, Dobrna,
spričevalo 8. razreda OŠ Dobrna, izdano
leta 2004. m-839
Počivalšek Peter, Preložnikova ul.
14, Vojnik, indeks, št. 93365609, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-832
Podgoršek
Sandi,
Andrenci
51,
Cerkvenjak, maturitetno spričevalo SKSMŠ
v Maribor, izdano leta 1998. m-632
Postružnik Patricija, Sp. Žerjavci 26,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo 4. letnika
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 2007. m-655
Postružnik Patricija, Sp. Žerjavci 26,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo 1., 2. in
3. letnika Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 2003, 2004, 2005. m-601
Potočan Anton, Puščava 10, Lovrenc na
Pohorju, diplomo SKSMŠ Maribor, izdana
leta 1985. m-807
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Povalej Matjaž, Vodovodna cesta 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Bežigrad.
gnp-315756
Potočnik Brigita, Rošnja 8, Starše,
poklicne mature Srednje šole za oblikovanje
Maribor, smer konfekcijski tehnik, izdano
leta 2006. m-790
Požar Emanuela, Globoka pot 9/a,
Prestranek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in družboslovne šole v
Kopru, izdano leta 1991. gnc-316094
Pregl Nataša, Glazerjeva ulica 31a,
Ruše, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole in gimnazije Ruše, izdano leta 1979.
m-743
Prelog Franc, Bukovci 131, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske
strojne šole Ptuj, izdano leta 1980. m-741
Raduha Ivan, Stogovci 5, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1983.
m-729
Raimondi Urša, Cesta na Lenivec 14,
Sežana, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Srečka Kosovela Sežana, izdano leta
2006. gnc-315894
Raimondi Urša, Cesta na Lenivec 14V,
Sežana, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra Srečka Kosovela Sežana, izdano leta
2007. gnb-315895
Remus Aljoša, Pameče 101, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Zagorje, št. 812003/04, izdano leta 2004. gnz-315746
Ronutti Simon, Aškerčeva ul. 16, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v
Mariboru, izdano leta 1995. m-662
Rovčanin Jasna, Ul. 25. maja 3, Nova
Gorica, obvestilo o uspehu 1. letnika SETŠ
Nova Gorica. gnv-315775
Rozinec Blaž, Pot v smrečje 32,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnt-316052
Samardžić Edisa, Vilharjeva 19, Pivka,
spričevalo 9. razreda OŠ Pivka, izdano leta
2006. gnm-316109
Sejdi Adnon, Sončni grič 16, Velenje,
spričevalo Šolskega centra v Celju, št. IZO
07/430, izdano leta 2007. gnx-315898
Semenič Žanet, Cesta ob ribniku 77,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo
4. letnika Srednje kozmetične in zdravstvene
šole Maribor, smer kozmetični tehnik, izdano
leta 2009. m-816
Sever Matevž, Št. Jurij 133, Grosuplje,
spričevalo 3. in 4. letnika in obvestilo o
maturi Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 2009 in 2010. gnl-315760
Sinkar Denis, Marija Gradec 38, Laško,
potrdilo o uspehu Poslovno komercialne
šole v Celju - Srednja šola za gostinstvo
in turizem Celje, izdani leta 2006 do 2009.
gnm-315784
Sinkovič Andrej, Bizjakova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vič v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnj-315787
Slapnik Rene, Panonska ul. 5b, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje biotehniške
šole v Mariboru, izdano leta 2008. m-634
Slavinec Ana, Na soseski 8a, Maribor,
indeks, št. F0013011, izdala Filozofska
fakulteta Maribor. m-809
Sluga Eva, Obrov 13, Obrov, maturitetno
spričevalo Srednje šole Srečka Kosovela
Sežana, izdano leta 2009. gnq-316005
Soršak Anka, Sp. Polskava 92,
Pragersko, diplomo Srednje ekonomske
Šole Maribor, izdano leta 1986. m-707

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Soršak Miran, Greenwiška 10, Maribor,
spričevalo 8. razreda Delavske univerze v
Mariboru, izdano leta 1977. m-699
Soršak Renata, Sp. Polskava 92,
Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu
in diplome Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 1991, 1991. m-708
Sovdat Marko, Grajski trg 16, Rače,
indeks, št. 93636239, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-628
Stegne Jasmina, Tinska gora 3, Zgornja
Ložnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2007. m-750
Stjepanović Darko, Brodarjev trg 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ 8 talcev
v Logatcu. gni-315788
Strašek Nataša, Pucova ulica 2, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Vojvodina - Gimnazija Tolmin, izdano leta
1988, izdano na ime Kurinčič Nataša.
gnz-315721
Strnad Andrej, Rošpoh del 171f,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ v Mariboru, izdano leta 1997. m-606
Strohmajer Hleb Ana, Rošpoh 139,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 2009. m-713
Svet Gregor, Kamniti poti 7, Rakek,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2008 in
2010. gnc-316069
Šali Karmen, Jakčeva ulica 2, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Biotehnične
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2001.
gnn-316083
Škoda Stojan, Stara cerkev 65, Stara
Cerkev, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje šole Kočevje, izdano leta 1990,
1991,1992 in 1993. gnn-316108
Škrlec Sara, Cesta proletarskih brigad
63, Maribor, spričevalo in obvestilo o poklicni
maturi Srednje prometne šole Maribor,
izdano leta 2008. m-803
Šmarčan Samo, Cesta v hrib 17,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2007. gnj-315737
Šnut Tatjana, Lovska ulica 73, Maribor,
indeks, št. 81490758, izdala EPF Maribor.
m-796
Štandecker Andreja, Tekstilna ul. 2,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika in zaključni
izpit III. Gimnazije Maribor, izdano leta 1993,
1994. m-725
Štandeker Branka, Pot na Novine
32, Šentilj v Slov. Goricah, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
v Mariboru, izdano leta 1985. m-693
Štojs Irena, Slamnikarska 8, Mengeš,
maturitetno spričevalo Srednje šole
Domžale, izdano leta 2004. gnb-315745
Štok Sardot Urška, Montinjančevo naselje
6/c, Pobegi, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 1998. gnj-315912
Štok Sardot Urška, Montinjančevo
naselje 6/c, Pobegi, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Piran, izdano leta 1999, izdano
na ime Štok Urška. gni-315913
Štok Sardot Urška, Montinjančevo
naselje 6/c, Pobegi, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Piran, izdano leta 1999,
izdano na ime Štok Urška. gnh-315914
Štrakl Boris, Kešetovo 12, Trbovlje,
indeks, št. 18000602, izdala FF v Ljubljani.
gne-315892
Štriker Damijan, Damiševa ul. 9, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključno

spričevalo SKSŠ v Mariboru, izdano leta
1992, 1993, 1994. m-638
Ternjak Matjaž, Rožna 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2010. m-717
Tomažič Nuša, Ob progi 7, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika PTI v Mariboru,
izdano leta 2007, 2008. m-800
Tominec Nik Dominik, Pod bresti 21,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske poslovne šole v Kopru, izdano
leta 2009 in 2010. gnq-316055
Topić Petra, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Dravlje.
gnr-316054
Turčin Tjaša, Gočova 23, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2008.
m-585
Turk Barbara, Kaplja vas 59, Prebold,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 2006. m-657
Vake Ines, Ljubljanska 104, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2003. m-820
Vatovec Tomaž, Trubarjeva 8, Celje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2005. gnw-315724
Vatovec Tomaž, Trubarjeva 8, Celje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2006. gnv-315725
Vatovec Tomaž, Trubarjeva 8, Celje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Center
Celje, izdano leta 2006. gnx-315723
Venguš Andreja, Sp. Ložnica 23, Zgornja
Ložnica, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2008.
m-689
Verlak Mitja, Jarčeva 25, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
tehniške šole Ptuj, izdano leta 2001. m-664
Vesel Aljaž, Linhartova cesta 19,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika ŠC PET.
gnt-315752
Veselak Andreja, Jarčeva 45, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Borisa Kidriča v Celju, izdano leta 1993.
m-602
Videc Goran, Letališka 2, Hoče, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2007, 2008. m-679
Vidovič Martina, Trdobojci 76, Zgornji
Leskovec, obvestilo o uspehu poklicne
mature Srednje zdravstvene in kozmetične
šole Maribor, izdano leta 2010. m-683
Vilčnik Sara, Fram 75n, Fram, indeks, št.
81658916, izdala EPF Maribor. m-617
Vlah Marko, Ulica Bračičeve brigade 7,
Slovenska Bistrica, indeks, št. 81647529,
izdala EPF Maribor. m-598
Vodopivec Sarah, Obmejna cesta 50,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica, št. 11-II-ET/808-2007, izdano leta
2007. gnu-315901
Volf Smiljan, Ob gozdu 20, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1994. m-813
Vražič Petra, Ljubljanska 15b, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazije Miloša
Zidanška, izdano leta 1981. m-827
Vrbančič Aleksander, Plitvički vrh 1b,
Gornja Radgona, spričevalo 1. letnika
Srednje lesarske šole v Mariboru, izdano
leta 2010. m-609
Vrbnik Vesna, Borštnikova 21, Maribor,
spričevalo 2. letnika Tehniškega šolskega
centra, izdano leta 2010. m-600

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vrhovec Irena, Zaklanec 27, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1994, 1995, 1996 in 1997,
izdano na ime Lalič Irena. gng-316090
Vuk Mira, Hrastovec 24e, Zavrč,
spričevalo 4. in 5. letnika Ekonomske šole
Ptuj, izdano leta 2001, 2002. m-706
Zadravec Nastja, Ledine 10, Nova Gorica,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova Gorica - Ekonomska
gimnazija, izdano leta 2010. gnj-315887
Založnik Nejc, Javrnik 38, Ravne na
Koroškem, spričevalo 2. letnika Trgovske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2000.
gnu-315726
Zdranovič Željko, Ragovska 14, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2008.
gnl-315885
Zebec Danilo, Gerečja vas 105, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 1998. m-654
Zelenik Andreja, Dupleški vrh 8, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, smer aranžerski
tehnik, izdano leta 1991. m-739
Zupanc Nina, Nušičeva 9a, Celje,
spričevalo 1. letnika SŠGT Celje, smer
turistični tehnik, izdano leta 2006. m-840
Zupančič Karmen, Ulica Pariške komune
28, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter zaključni izpit Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1982, 1983, 1984 in
1984. m-591
Žerjal Bojan, Pliskovica 28 c, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
živilske šole Maribor- poklic mesar, izdano
leta 1972. gno-315786
Žibert Martina, Drenovec pri Leskovcu 1,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. letnika
Kmetijske in gospodinjske šole Šentjur,
izdano leta 2000. gns-315728
Žižek Mateja, Sp. Dobrenje 7, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, tehnik strežbe, izdano leta 1991,
1992, 1993, 1994. m-798
Žnidarič Mateja, Dragučova 29, Pernica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2005, 2006, 2007. m-682
Žunko Doris, Jareninski dol 47, Jarenina,
maturitetno spričevalo Živilska šola Maribor,
izdano leta 2006. m-637
Žunko Gregor, Delavska 14, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2004. m-723
Žunko Monika, Dobravska c. 7, Selnica
ob Dravi, spričevalo 1. letnika Gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2006. m-765

Drugo preklicujejo
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12,
Trebnje, licenco, št. GE003608/03571/081,
ser. št. G0308210 z dne 8. 10. 2008 za
vozilo M.A.N. 19.372FT, reg. št. NMFK 161.
gnt-315902
Bijelović Stefan, Slamnikarska ul. 1b,
Domžale, potrdilo o opravljenem zaključnem
izpitu Srednje šole Slovenska Bistrica, smer
trgovec, izdano leta 2008. m-784
Bionda Iva, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19454733, izdala
Ekonomska fakulteta. gno-315707

Bitenc Nejc, Zgornje Pirniče 111A,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
19513191, izdala Ekonomska fakulteta.
gnu-316151
Breznik Zlatko, Dolga ul. 31, Miklavž
na Dravskem polju, potrdilo o opravljenem
tečaju za viličarja na Andragoškem zavodu
Maribor, Ljudska univerza Maribor, št. 34/
str., izdano 11. 10. 1991. m-612
Brodnjak Ivan, Kraigherjeva ulica 24,
Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002195000, izdajatelj Cetis Celje.
gnk-315711
Bukovnik Mak, Virje 1, Tržič, študentsko
izkaznico, št. 29007829, izdala Naravoslovno
tehniška fakulteta. gnw-315874
Cerkovnik Nena, Razlagova 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. F0011026, izdala
Filozofska fakulteta v Mariboru. m-590
Cipot Anja, Tešanovci 14a, Moravske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 61234004,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
m-643
Čolan Nina, Mlekarniška ul. 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. F0011598, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m-726
Čolić Marko, Gašperšičeva 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije v
Ljubljani. gnd-315793
DEBITEL d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana, štampiljko z napisom DEBITEL,
d.d. telekomunikacije Ljubljana, Železna c.
18, številka 8. gnu-315776
Dobrič David, Prvomajska 15, Slovenska
Bistrica, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v
Mariboru, št. 0006000607. m-685
Doven Roman, Mlekarniška 6, Maribor,
študentsko izkaznico, št. F0015390, izdala
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.
m-623
Duler d.o.o., Pameče 092B, Slovenj
Gradec, licenco, št. GE002102/04400, za
vozilo IVECO 35C 11 Daily z reg. št. SG
-82-92N. gnp-316106
Đekić Miloš, Celovška cesta 166,
Ljubljana, izkaznico o vozniških kvalifikacijah
št. CP05651314, izdal Ceris, Gospodinjska
8, Ljubljana. gne-315792
Forjanič Nuša, Črtomirova 6, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 30805331,
izdala Medicinska fakulteta v Mariboru.
m-762
Forstnerič Leja, Tomažičeva ulica 11,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko
izkaznico, št. 11070244, izdala Zdravstvena
fakulteta. gnq-315705
Franko Anita, Vadarci 26, Bodonci,
študentsko izkaznico, št. SI1006571, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-806
Gajdov Pero, Wolfova 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41070164, izdala
Medicinska fakulteta. gns-316103
Gasser Lisa Maria, Šmartno 24,
Ljubljana Šmartno, študentsko izkaznico,
št. 90050895, izdala FDV v Ljubljani.
gnv-316050
Gaube Damjan, Gradiška 430, Pesnica
pri Mariboru, vozno karto, št. 3691, izdal
Veolia Maribor. m-715
Gjemali Vezaj, Frankolovo 7, Frankolovo,
certifikat, št. IZO08/4206, izdan leta 2008 pri
Šolskem centru Celje. gne-315717
Gombač Zoran, Hrušica 56, Podgrad,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500003693000, izdajatelj Cetis Celje.
gnz-316071
GORENJE SUROVINA d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, digitalno tahografsko
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kartico, št. 1070500009053000, izdana na
ime Resnik Jože. gnn-316087
Grahek Anja, Cesta padlih borcev
10, Črnomelj, študentsko izkaznico,
št. 21080148, izdala FDV v Ljubljani.
gns-316053
Gril Tadej, Zrinjskega 24, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93635614, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-815
Grinaver Rene, Lokavec 7, Sv. Ana v
Slov. Goricah, dijaško izkaznico, izdala
SERŠ MB, št. 0006000662. m-841
Grm Barbara, Divjakova 20, Miklavž na
Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala I.
gimnazije, št. 0005986263. m-581
Gušovnik Jerneja, Gornji dolič 66a,
Mislinja, študentsko izkaznico, št. 93613065,
izdala Strojna fakulteta Maribor, smer
oblikovanje tekstilnih materialov. m-788
Gyurkač Bianca, Tomšičeva ul. 4,
Lendava - Lendva, študentsko izkaznico,
št. 93618189, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo v Mariboru. m-611
Halilović Alen, Kaštialova ulica 44a, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 41080209,
izdala Medicinska fakulteta. gnw-315699
Harb Gregor, Kamniška graba 37,
Kamnica,
študentsko
izkaznico,
št.
E1012749, izdala FERI Maribor. m-792
Javornik Matej, Brezina 6a, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 93563784, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-757
Jerebica
Maja,
Krkavče
101/a,
Šmarje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Izola. gnu-315701
Jukić Dragica s.p., Tomažičeva ulica
38, Ljubljana, izvod licence za vozilo, št.
012051/002, ser. št. O 1022681, izdana dne
25. 3. 2009 z veljavnostjo do 21.1.2014.
gne-316092
Jurič Žan, Ul. Špindlerejva 4a, Slovenska
Bistrica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola Slovenska Bistrica, št. m-688. m-688
Kager Miha, Prušnikova ul. 42, Maribor,
študentsko izkaznico, št. G1005671, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-825
Kapić Elvis, Šmarska cesta 57,
Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500026380000, izdajatelj Cetis Celje.
gnu-316051
Kaučič Vanja, Sp. Slemen 68b, Selnica
ob Dravi, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena in kozmetična šola v Mariboru.
m-583
Kelava Rok, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija Ljubljana. gnw-315749
Kelbič Nuša, Igriška ul. 4, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81659380, izdala
EPF Maribor. m-781
Kladnik Luka, Ob Mlinščici 5, Bistrica
ob Dravi, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v
Mariboru, št. 1001926. m-668
Kladnik Monika, Radmirje 66/a, Ljubno
ob Savinji, študentsko izkaznico, št.
19466001, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnl-316085
Klander Simon, Šmartinska cesta
149, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
23030233, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnv-315750
Košnik Aleksandra, Trg osvoboditve 9,
Lenart v Slov.goricah, vozno karto, št. 1962,
izdal Veolia transport. m-648
Krajnc Nataša, Cogetinci 77, Sv. trojica
v Slov. Goricah, dijaško izkaznico, izdala
Srednja zdravstvena šola Maribor, št.
0005965484. m-731
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Krajnik Dejan, Na livadi 2, Ruše, dijaško
izkaznico, izdala III. Gimnazija Maribor, št.
0005996301. m-712
KRALOVŠ d.o.o., Orešje 29, Šmarješke
Toplice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500026689000, izdana na ime Nose
Štefan, izdajatelj Cetis Celje, leta 2010.
gnk-315886
Kramar Marko, Mekotnjak 3, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. E1032673, izdala
FERI Maribor. m-786
Krapež Irena, Rožna dolina, Cesta
X/23, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnv-316100
Krasniqi Enver, Sp. Partinje 40, Lenart
v Slov. Goricah, certifikata za nacionalno
poklicno kvalifikacijo, izdano leta 2008 v
Mariboru. m-716
Labernik Katarina, Rožanska ulica
2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20201414,
izdala
Pravna
fakulteta.
gnx-315798
Lamotexpres Lamot Zdravko s.p.,
Ulica svobode 13, Miklavž na Dravskem
polju, licenco, št. 007739/008, za vozilo
Iveco Eurocargo z reg. št. MB G3-29D.
gnp-316156
Lebar Robert, Zg. Izlake 12, Izlake,
študentsko izkaznico, št. F0006080, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m-768
Likar Sebastjan, Spodnja Idrija, Šolska
ulica 16, Idrija, študentsko izkaznico, št.
23080841, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnh-315739
Majcen Vesna, Novi dom 1, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. f0006484, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m-594
Marinčič Dejan, Verd 49, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 41055590,
izdala Fakulteta za organizacijske vede.
gnp-315906
Markovič Sanda, Ovsiše 42, Podnart,
študentsko izkaznico, št. 19777244,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-316105
Medved Anton s.p., Pleterje 75, Lovrenc
na Dravskem polju, potrdilo za voznika tujca,
št. 007695/BGD52-2-5844/2008, izdano na
ime Bulin Franjo. gnm-315734
Medved Anton s.p., Pleterje 75, Lovrenc
na Dravskem polju, potrdilo za voznika tujca,
št. 007695/BGD52-3-3425/2009, izdano na
ime Mlinarič Ivica. gnl-315735
Medved Anton s.p., Pleterje 75, Lovrenc
na Dravskem polju, potrdilo za voznika tujca,
št. 007695/BGD52-2-3059/2009, izdano na
ime Štromar Danijel. gnk-315736
Memaj Masar, Frankolovo 7, Frankolovo,
certifikat, št. IZO-08/4202, izdan leta 2008
pri Šolskem centru Celje. gnq-315713
Memaj Mentor, Frankolovo 7, Frankolovo,
certifikat, št. IZO-08/4203, izdan leta 2008
pri Šolskem centru Celje. gnl-315714
Memaj Rizan, Frankolovo 7, Frankolovo,
certifikat, št. IZO-08/4205, izdan leta 2008
pri Šolskem centru Celje. gng-315715
Memaj Vetin, Frankolovo 7, Frankolovo,
certifikat, št. IZO-08/4207, izdan leta 2008
pri Šolskem centru Celje. gnf-315716
Mlačnik Maša, Koroška cesta 20,
Dravograd, študentsko izkaznico, št.
21090382, izdala FDV v Ljubljani.
gnm-316084
Mohar Špela, Žerovnica 70, Grahovo,
študentsko izkaznico, št. 18061203, izdala
Filozofska fakulteta. gnv-315900
Narad Tomo, Latkova vas 221A, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 23090632, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnz-315796
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Osojnik Ana Lucija, Partizanska c. 65,
Maribor, študentsko izkaznico, št. F0010287,
izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-727
Osrajnik Vid, Legenska cesta 18, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. S1003039,
izdala Fakulteta za strojništvo. m-735
Pavličič Sanja, Pristava 3, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 71178508, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-761
Perko Andrej, Lastomerci 13, Gornja
Radgona, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v
Mariboru, št. 0005899940. m-686
Peršak Janez, Obrežna 8, Maribor,
študentsko izkaznico, št. F0003427, izdala
Filozofska fakulteta. m-819
Peserl Tilen, Ptujska c. 7, Lenart v Slov.
Goricah, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v
Mariboru, št. 000592543. m-604
Petek Maja, Savci 30, Sveti Tomaž,
študentsko izkaznico, št. 71161999, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. m-785
Plazl Sara, Ptujska c. 78, Miklavž na
Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala
I. gimnazija v Mariboru, št. 0005986465.
m-773
Počivalšek Peter, Preložnikova 14,
Vojnik, študentsko izkaznico, št. 93365609,
izdala Fakulteta za strojništvo. m-833
Prejac Jasna, Železne Dveri 14, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 20013743, izdala
Univerza v Mariboru. gnc-315744
Pušelc Neja, Smolnik 7d, Ruše, dijaško
izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št.
0006032164. m-794
Pušnik Rene, Tovarniške cesta 5, Ruše,
študentsko izkaznico, št. 040177673, izdala
FERI Maribor. m-830
Rak Silvo, Prešernova ulica 4, Loče
pri Poljčanah, študentsko izkaznico, št.
E1020856, izdala FERI. m-740
Riemele Aljaž, Pohorska c. 73, Hoče,
vozno karto, št. 1633, izdal Veolia transport.
m-603
Rokavec Nejc, Jareninski dol 24,
Jarenina, dijaško izkaznico, izdala I.
Gimnazije v Mariboru, št. 0005986526.
m-692
Rozina Miha, Plešivica 6, Notranje
Gorice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gnw-316074
Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, dovolilnice za Kirgizistan, št. 20263
in 20264 in za Hrvaško, št. 0001622.
gnt-315727
SCANIA,
Cesta
v
Gorice
28,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500000165010, izdana na ime
Ladinek Mitja, Kersnikova ulica 1, Grosuplje.
gnc-315748
SIBO Trgovina in prevozništvo d.o.,
Pameče 151, Slovenj Gradec, dovolilnico
za Hrvaško z oznako 191/11, št. 0003369.
gnz-315896
Soršak Nika, Ogljenšak 16, Zgornja
Polskava, vozno karto, št. 9307, izdal Veolia
transport. m-755
Soršak Niko, Ogljenšak 16, Zgornja
Polskava, vozno karto, št. 008308, izdal
Veolia transport. m-645
Soršak Niko, Ogljenšek 16, Zgornja
Polskava, dijaško izkaznico, izdala Srednja
gostinska šola Maribor, št. 0000000036402.
m-666
Sovdat Marko, Grajski trg 16, Rače,
študentsko izkaznico, št. 93636239, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-629
Stopar Ana, Kovača vas 13, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. G1006920,

izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
m-770
Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009053000, izdana na ime Resnik
Jože. gng-315740
Suša Anže, Valjevska 11, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93504040, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-823
Šerbela
Jerneja,
Ziherlova
ulica
34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
71060109, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gno-315782
Šimenko Urška, Mezgovci ob Pesnici
70a, Dornava, študentsko izkaznico, št.
N1002656, izdala Fakulteta za naravoslovje
in matematiko v Mariboru. m-821
Škofic Lucija Laura, Ropretova cesta 19,
Mengeš, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnd-316093
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
dve dovolilnici za Rusijo - tretjo državo, št.
0511795 in št. 0511796. gnq-315880
Škufca Klemen, Kamniška cesta
75, Kamnik, študentsko izkaznico, št.
25070144, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gnz-315946
Šnut Tatjana, Lovska ulica 73, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81490758, izdala
EPF Maribor. m-795
Šoštarič Manca, Pivolska cesta 44,
Hoče, študentsko izkaznico, št. 01007065,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
m-01007065
Štefančič Janko, Črnivec 16/b, Brezje,
študentsko izkaznico, št. 63010151, izdala
Fakulteta za računalništvo v Ljubljani.
gnv-316075
Šulek Lovro, Borštnikova 43, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena
šola in gimnazija Maribor, št. 0006004813.
m-805
Talli d.o.o., Ziherlova ulica 10, Ljubljana,
licenca skupnosti, št. GE 002510/04720,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gne-316117
Ternor Mateja, Trnje 134, Črenšovci,
študentsko izkaznico, št. 71163265, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-801
Vantur Tilen, Stari log 21, Pragersko,
dijaško izkaznico, izdal Teh. šolski center
Maribor, št. 00059771126. m-687
Verbič Gašper, Cesta dveh cesarjev
15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
23060372, izdala Fakulteta za strojništvo.
gno-315857
Vezenšek Primož, Rove 7, Frankolovo,
študentsko izkaznico, št. 1001653, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-751
Vidovič Uroš, Sernčeva 7, Maribor,
študentsko izkaznico, št. E1021116, izdala
FERI v Mariboru. m-764
Vilčnik Sara, Fram 75n, Fram, študentsko
izkaznico, št. 91658916, izdala EPF Maribor.
m-618
Virient Dora, Oševek 13/c, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19505884, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnj-315712
Visočnik Alen, Ul. Milana Platovška 9,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ
Maribor, št. 0005970631. m-677
Vodopivec Luka, Ulica Ljuba Šercerja
8, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
63090155, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnn-315883
Vogrin Rebeka, Podvinci 108b, Ptuj,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Mariboru, št. 0006004236. m-631
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Vrbanec Nina, Markovičeva 17, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81629000, izdala
EPF Maribor. m-826
Vučkić Alisa, Vodnikova 21, Ljubljana,
dijaško
izkaznico,
izdala
Srednja
administrativno upravna šola v Ljubljani.
gnw-316099
Zatler Karin, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
grafična in medijska šola v Ljubljani.
gnu-316076
Zavod sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana
- Šentvid, štampiljko okrogle oblike z
napisom ZAVOD SV. STANISLAVA, spodaj
KLASIČNA GIMNAZIJA. V sredini je
logotip gimnazije, na spodnjem delu napis
ŠKOFIJSKA. gnr-315729
Zelić Adriana, Ravne 9, Mirna, študentsko
izkaznico, št. 04037524, izdala Fakulteta za
upravo. gnf-315741
Zobić Sedina, Hrušica 48, Hrušica,
študentsko izkaznico, št. 30031116, izdala
Fakulteta za zdravstvene vede Maribor.
m-691
Žagar Domen, Ljubljanska cesta 68,
Ig, dijaško izkaznico, izdala Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnv-315700
Žbontar Klemen, Partizanska 25/a,
Jesenice,
študentsko
izkaznico,
št.
64060548, izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gng-315765
Žunkovič Nadja, Ptujska c. 120, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 8884,
izdal Veolia transport. m-694
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