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Leto XX

Javni razpisi
Št. 5100-5/2010-2
Ob-6364/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Koreje (Uradni list RS, št. 7/95,
MP – 7/94) ter Protokola prvega zasedanja
skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Korejo z dne 21. novembra 2008
v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Korejo v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
korejskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2012
na skupno dogovorjenih področjih:
– Sodobni materiali,
– Nanotehnologija,
– Biotehnologija,
– Matematika,
– Energetska tehnologija.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Koreja.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organi-

zacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
Slovenski vodje projektov, ki so podali prijavo na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih 2011–2012, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 69/10, dne 27. 8. 2010, se na ta
razpis ne morejo prijaviti.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Korejo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj vrhunskih korejskih raziskovalcev
v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in korejskih raziskovalcev na razpise
okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
korejski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Republiki Koreji: National Research Foundation of Korea, Directorate for International Affairs, http://www.
nrf.go.kr). Kontaktna oseba na korejski strani je gospod Choi Won Keun, e-mail: onekeun@nrf.go.kr).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1
z dne 31. 3. 2010.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupni
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, v nadaljnjem besedilu: skupni

odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu
leta 2010. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega odbora, na katerega je
agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2012 znaša okvirno 40.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Koreji;
– stroške bivanja za korejske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih
podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljub
ljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do
14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za korejske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v trenutno veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR;
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije korejskim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način
predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih
2011–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za
pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno
pisarno agencije do 10. 11. 2010, najkasneje
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slo-
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venije do 10. 11. 2010, najkasneje do 12. ure
(poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici)
je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-KR-08-A/2010) in
B (ARRS-MS-KR-08-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-KR-08-A-2010Pr in ARRS-MS-KR-08-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 10. 11. 2010
do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov: razpis-koreja11-12@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 12. 11. 2010 ob 9. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 90/10
Ob-6424/10
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe
o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje A v letu 2011:
finančna podpora avtohtoni slovenski
narodni skupnosti v zamejstvu
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev (v nadaljevanju: Urad): Urad Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2) Cilji javnega razpisa:
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah.
Cilji so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne,
jezikovne ter kulturne identitete;
2. krepitev znanstvene dejavnosti in
gospodarske dejavnosti ter čezmejnega povezovanja;
3. vključevanje mladih in dejavnosti
za mlade;
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4. vzdrževanje struktur in dejavnosti
avtohtone slovenske narodne skupnosti
v sosednjih državah;
5. medsebojno povezovanje;
6. ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov, ki izpolnjujejo cilj
javnega razpisa.
Prednost bodo imeli projekti, ki se v okviru 20. obletnice samostojnosti Republike
Slovenije navezujejo na srečanje vseh Slovencev meseca julija 2011 v Ljubljani.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki,
ustanove, društva, organizacije in poslovni
subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na
področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.
5. Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo
različni viri (finančni, človeški, itd.). Projekt
je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno
časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa
pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti
mogoče razlikovati od podobnih projektov
ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti
v okviru projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodne skupnosti, ki
povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj
deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6. Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja
z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme iz drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.

Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah
v letu 2011 znaša 7.800.000 EUR.
Sredstva, dodeljena za leto 2011, morajo
biti porabljena v letu 2011.
S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna.
9. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je
na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave in na spletnem portalu http://www.
slovenci.si
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/230-80-00 (vsak dan, med 9. in
14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v času
uradnih ur.
10. Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta:
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij, Tarviser Str. 16, A-9020
Klagenfurt-Celovec, Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
osebno predložijo na Urad Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo
na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb,
Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na
sedež Svet slovenskih organizacij, Via/Ul.
Donizetti 3, 34133 Trieste/Trst, Italija, Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje
vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2011«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
11. Trajanje javnega razpisa: za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti
do vključno 26. 11. 2010 oziroma do tega
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dne ni bila do 15. ure osebno predložena na
zgoraj navedenih sprejemnih mestih.
12. Odpiranje vlog: posebne komisije za
odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog
najkasneje 6. 12. 2010.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge na predpisanih
obrazcih v razpisni dokumentaciji z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija
javnega razpisa.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
14. Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane
najkasneje 7. 2. 2011.
15. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan, med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00,
faks 01/230-80-17 ter po elektronski pošti
na naslovu: urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 90/10
Ob-6425/10
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe
o izvajanju finančne podpore za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis
za razpisno področje B v letu 2011:
finančna podpora Slovencem po svetu
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih
sredstev (v nadaljevanju: Urad): Urad Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
Komenskega 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
2. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti slovenskih rojakov, ki živijo v tujini.
Cilji so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne,
jezikovne ter kulturne identitete;
2. krepitev sodelovanja na področju
znanosti in gospodarstva;
3. vključevanje mladih in dejavnosti
za mlade;
4. vzdrževanje struktur in dejavnosti
Slovencev v izseljenstvu;
5. medsebojno povezovanje;
6. ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega poziva so programi in
projekti, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Prednost bodo imeli projekti, ki se v okviru 20. obletnice samostojnosti Republike
Slovenije navezujejo na srečanje vseh Slovencev meseca julija 2011 v Ljubljani ter
projekti, ki se nanašajo na skrb in ohranjanje
arhivskega gradiva Slovencev po svetu.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki,
ustanove, društva, organizacije in poslovni
subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na
področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.
5. Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.

Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo
različni viri (finančni, človeški, itd.). Projekt
je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno
časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa
pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti
mogoče razlikovati od podobnih projektov
ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti
v okviru projekta.
6. Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja
z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti
v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme z drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev po svetu
v letu 2011 znaša 900.000 EUR.
Sredstva, dodeljena za leto 2011, morajo
biti porabljena v letu 2011.
S prijaviteljem, ki mu je odobrena finančna podpora, Urad sklene pogodbo, ki je lahko večletna.
9. Predvidena višina dodeljenih sredstev:
višina dodeljenih sredstev se določi glede
na omejitve po posameznih kategorijah in
na podlagi meril. Merila so ovrednotena
s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista,
ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je
na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave in na spletnem portalu http://www.
slovenci.si/.
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Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana,
tel. 01/230-80-00 (vsak delovni dan, med 9.
in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
v času uradnih ur.
Izjemoma bo zainteresiranim dokumentacija poslana tudi z navadno pošto ali po
elektronski pošti.
11. Način prijave
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podane naslednje
oznake oziroma podatki:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci po svetu 2011«,
– polni naslov Urada,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
12. Trajanje javnega razpisa
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge.
Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 26. 11. 2010.
Ker se vloga lahko odda osebno na
Uradu, šteje za prepozno tudi vloga, ki do
15. ure tega istega dne ni bila predložena
v tajništvu Urada.
13. Odpiranje vlog
Posebna komisija bo najkasneje 13. 12.
2010 pričela odpirati vloge.
Odpiranje vlog ni javno.
14. Ocenjevanje vlog: strokovna komisija ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu
prispetja, neposredno po odprtju vseh prispelih vlog.
15. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidu obveščeni najkasneje v dveh mesecih po obravnavi vseh pravočasnih in popolnih vlog na strokovni komisiji.
16. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu, vsak
dan, med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00,
faks 01/230-80-17 ter po elektronski pošti,
urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ob-6356/10
Na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije o začetku postopka redne likvidacije družbe (št. 47701-7/2008/3 z dne
1. 10. 2008) in v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah, likvidacijski upravitelj družbe Rudnik Kanižarica
v zapiranju,d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji
objavlja
javni razpis
za prodajo upravne stavbe
1. Naziv in sedež prodajalca: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj.
2. Predmet prodaje:
Poslovni objekt – upravna stavba Rudnika je locirana v Poslovni coni Rudnik
Kanižarica s pripadajočim zemljiščem: parc.
št. 2342/261 – zemljišče pod stavbo, v izmeri 1.036 m2 in parc. št. 2342/262 – dvorišče,
v izmeri 1.375 m2, vpisanima pod vl. št. 897,
k.o. Dobliče.
Stavba št. 976, k.o. Dobliče je zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja,
je delno obnovljena – zamenjana kritina in
del oken ter finalne obdelave, obnovljena
je kurilnica. Objekt in zemljišče sta v celoti
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komunalno opremljena. Stavba je dvonadstropna, vključno s kletjo, kjer je kurilnica.
Ima več vhodov in zato več funkcionalnih
enot. Na podlagi etažne razdelitve stavbe je
razdeljena na petnajst samostojnih delov ter
solastniške deleže delov stavbe, namenjenih skupni rabi vseh etažnih lastnikov. Vsakemu samostojnemu delu stavbe pripada
sorazmerni del parkirne površine.
Skupna
vrednost
objekta
znaša
198.615,25 €. Možen je nakup celotne stavbe oziroma po posameznih delih. Obstoječi
najemniki imajo predkupno pravico. Dokumentacija o posameznih etažnih enotah in
izhodiščnih cenah za te enote je na razpolago v tajništvu Rudnika Kanižarica in je
sestavni del tega razpisa.
3. Stroške sestave prodajne pogodbe
plača prodajalec, kupec pa poleg davčnih
dajatev plača še stroške notarske overitve
pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega prepisa lastništva nepremičnine ter morebitne
druge stroške in dajatve.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno – kupljeno.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki morajo najkasneje do vključno dne 8. 11. 2010 plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od naveden
izhodiščne cene nepremičnine, na račun
št. 02430-0013610117, ki je odprt pri NLB
d.d. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe
ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končani izbiri.
6. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti: naziv kupca, točen naslov, telefonsko
številko, navedbo dela upravne stavbe za
katero dajejo ponudbo in ponujeno kupnino ter priložiti kopijo osebnega dokumenta,
davčne številke, oziroma izpisek iz registra
ter potrdilo o plačani varščini.
7. Ponudbe z dokazilom o plačilu varščine je potrebno predložiti do 8. 11. 2010, do
12. ure, v pisni obliki s priporočeno pošiljko
po pošti ali osebno na naslovu naročnika:
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340
Črnomelj, v zaprti ovojnici s pripisom »javni
razpis – Ponudba za nakup upravne stavbe
(z navedbo dela) – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov in telefonsko številko.
8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval v povezavi ponujeno ceno in dejavnost, ki jo bo kupec opravljal v objektu. Če prodajalec oceni, da zgolj
na podlagi opredeljenih kriterijev ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih
ali z njimi opravi pogajanje.
9. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe:
rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku
15 dni od overitve pogodbe pri notarju. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je
razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne
pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino in lahko sklene prodajno pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje likvidacijski upravitelj Rudnika Kanižarica
v zapiranju d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudniki bodo o izidu postopka pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev
ponudbe.
11. Prodajalec, na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi,
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez
obresti.
12. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, tel. 07/30-56-100 ali
po elektronski pošti, rudnik@siol.net.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj – v likvidaciji
Št. 410-0164/2010-2
Ob-6341/10
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo (Uradni list RS, št. 75/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje
pasišč, grmišč, remiz za malo divjad, gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž,
sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja
in grmovja ter izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira), spravilo sena z odvozom
in priprava pasišč za divjad ter postavitev
in vzdrževanje greznic, solnic in umetnih
dupel (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži
na območju Občine Divača. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo
in loviščem.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to
pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi
predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede
na lovno površino lovišča, ki leži v občini.
V primeru, da se sredstva ne porabijo, se
ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev znaša
1.139,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti
v tekočem letu tudi porabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
do zaključka tega javnega razpisa, to je do
2. novembra 2010 na spletnih straneh Občine Divača (www.divaca.si).
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača in sicer najkasneje do vključno 2. novembra 2010 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani
levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku sedmih dneh od dneva zaključka
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Divača, http://www.divaca.si
ali pa v času uradnih ur, v sprejemni pisarni
Občine Divača.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/731-09-37 – kontaktna oseba Nataša Macarol.
Občina Divača
Ob-6365/10
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07
in 40/07 – popravek), na podlagi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08) in določil Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 14/10) Občina Kostanjevica na
Krki objavlja
javni razpis
sofinanciranje malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje malih čistilnih naprav za ko-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
munalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na Krki.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih
stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem
v Občini Kostanjevica na Krki.
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti
čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi
bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se
prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) ne
obvezuje priključiti na javno kanalizacijo.
3. Deleži sofinanciranja:
– do 60% upravičenih stroškov investicije
oziroma največ 1.500,00 EUR.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2010, po programu 15029002
Ravnanje z odpadno vodo, pod proračunsko postavko 40500050 – Subvencioniranje
malih čistilnih naprav, konto 412000, v višini
10.000,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
od 1. 1. 2010 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1
uporabno dovoljenje.
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od maksimalne višine upravičenih materialnih stroškov, se upošteva skupni znesek računov.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu

Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki in na
spletni strani Občine Kostanjevica na Krki
(www.kostanjevica.si).
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311
Kostanjevica na Krki.
Kandidati lahko vloge oddajo do vključno
11. 11. 2010. Odpiranje vlog se bo izvajalo
12. 11. 2010.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje
malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno.
Strokovna komisija bo vloge odpirala 12. 11.
2010. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
pozvan, da v roku osem dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge le to dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi
izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev glede na
namembnost sofinanciranja, bodo imele
prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od
dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in
predloženih dokazilih o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od izdaje odločbe o prejemu
sredstev pod pogojem, da bo upravičenec
sklenil pogodbo z občino.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-61/2010
Ob-6378/10
Občina Laško na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/8 in 23/8) in Sklepa
Občinskega sveta Laško, št. 430-45/2009
z dne 30. 9. 2009, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva odraslih v
Občini Laško
1. Naziv koncedenta: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
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2. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega
varstva odraslih v kraju Laško.
Naročnik/koncedent bo z upravno odločbo izbral za izvajanje javne zdravstvene
službe enega prijavitelja.
Koncesijska pogodba bo sklenjena za
določen čas 15 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar
bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se
lahko podaljša.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
4. Predpisani pogoji za prijavitelja:
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora le-ta izpolnjevati pogoje, potrebne za
udeležbo (sposobnost), določene v skladu
z veljavno zakonodajo:
a) da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo.
Dokazilo:
– veljavna licenca za samostojno opravljanje zdravniške službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih (Zakon
o zdravniški službi, Uradni list RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo),
– kolikor bo ponudnik opravljal javno
zdravstveno službo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih preko pravne osebe, tudi dovoljenje pravne osebe za
opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih,
ki ni starejše od treh mesecev, izdalo pa ga
je Ministrstvo za zdravje.
b) Da ni v delovnem razmerju
Dokazilo:
– potrdilo, da ni v delovnem razmerju
(izda ga Zavod RS za zaposlovanje) oziroma
bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi koncesije prekinil delovno
razmerje (izda ga delodajalec, pri katerem je
prosilec pred začetkom opravljanja dejavnosti na podlagi koncesije zaposlen),
– kolikor bo prijavitelj opravljal javno
zdravstveno službo na področju zobozdravstvenega varstva odraslih preko pravne
osebe, tudi sklep o registraciji pravne osebe
pri pristojnem sodišču.
c) Da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ni
starejše od treh mesecev, da prijavitelju ni
s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica.
č) Da pridobi mnenje pristojne zbornice
Dokazilo:
Pozitivno mnenje Zdravniške zbornice
Slovenije.

Stran

2686 /

Št.

83 / 22. 10. 2010

d) Ustrezni prostori in oprema
Dokazilo:
Najemna pogodba ali pogodba o lastništvu oziroma pismo o nameri.
e) Delovna doba pri opravljanju zobozdravstvenega varstva odraslih.
Dokazilo:
Fotokopija delavske knjižice.
f) Dodatna funkcionalna znanja
Dokazilo:
– fotokopije potrdil o opravljenih tečajih
v zvezi z izvajanjem dejavnosti na področju
zobozdravstvenega varstva odraslih v obdobju 2006–2010, ki jih je opravil prijavitelj za
podelitev koncesije,
– fotokopije potrdil o opravljenih seminarjih v zvezi z izvajanjem dejavnosti na
področju zobozdravstvenega varstva odraslih v obdobju 2006–2010, ki jih je opravil
prijavitelj za podelitev koncesije.
g) Ordinacijski čas
Dokazilo:
Izjava o ordinacijskem času.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Javni razpis za podelitev koncesije za
izvajanje javne zdravstvene službe v Občini
Laško je objavljen tudi na spletnih straneh
Občine Laško (www.lasko.si).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
zahtevajo osebno, po telefaksu ali po pošti.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 23. 11. 2010, do
12. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in
13. uro, na naslovu: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, na oddelku za družbene dejavnosti.
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@lasko.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Dimitrij
Gril.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi
odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in
so za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: dimitrij.gril@lasko.si.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. Spremembe in dopolnitve bodo
ustrezno objavljene. O tem seznani vse, ki
so prevzeli razpisno dokumentacijo in po
potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije postanejo sestavni del te
razpisne dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis, zobozdravstveno varstvo odraslih v Občini Laško«.
Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse
prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni
naslov najpozneje do 26. 11. 2010, do 10
ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno
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ali priporočeno po pošti na zgornji naslov.
Če je prijava poslana po pošti se šteje za
pravočasno, če prispe na navedeni naslov
do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – Javni razpis, zobozdravstveno varstvo odraslih v Občini Laško«
– z oznako dopolnitev/umik/sprememba«,
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali
spremembo že oddane prijave. Prijave ni
mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo 26. 11. 2010, ob
12. uri, v sejni sobi Občine Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško. Odpiranje ne bo javno.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte. Vsaka oseba lahko vloži le eno
vlogo (prijavo).
10. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane javne službe
izbral enega koncesionarja.
Merila za izbor koncesionarja so:
I. faza:
a) ustrezni prostori in oprema;
b) delovna doba;
c) dodatna funkcionalna znanja;
d) ordinacijski čas.
II. faza:
Osebni razgovor.
11. Postopek izbire koncesionarja
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Laško z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja.
O izboru koncesionarja koncedent odloči
v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Laško
Št. 341-3/2010
Ob-6426/10
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 17/2010) v povezavi z Zakonom o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06
– odl. US in 17/08) in Statutom Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09) objavlja Občina Podlehnik (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje
pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja
in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic,
solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti)
v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi
upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to
pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in
načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi
predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede
na lovno površino lovišča, ki leži v občini.
V primeru, da se sredstva ne porabijo, se
ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je
398,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti
v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
do zaključka tega javnega razpisa, to je do
5. 11. 2010, na spletnih straneh Občine Podlehnik.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, in sicer najkasneje do vključno 5. 11.
2010 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni
strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in
z obvezno navedbo razpisnega področja na
prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo;
– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo dne 8. 11. 2010, ob 13. uri,
v prostorih Občine Podlehnik, Podlehnik 21,
2286 Podlehnik. Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
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Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacij.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Podlehnik: http://www.podlehnik.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 7.
in 15. uro, na naslovu: Občina Podlehnik,
Podlehnik 21, 2286 Podlehnik.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani po
tel. 02/788-40-67, vsak delovni dan, od 7.
do 15. ure, oziroma e-pošti.
Pooblaščene osebe za dajanje informacij
med javnim razpisom je Miran Krajnc, tajnik
občinske uprave
Občina Podlehnik
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Javne dražbe
Št. 478-30/2009
Ob-6369/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 in 100/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
– nepremičnine parc. št. 127/44, v izmeri 9.947 m2, parc. št. 127/214, v izmeri 1.609 m2, parc. št. 127/234, v izmeri 1.258 m2, parc. št. 127/235, v izmeri
95 m2, parc. št. 127/236, v izmeri 166 m2,
parc. št. 127/239, v izmeri 497 m2, parc.
št. 127/240, v izmeri 84 m2, parc. št. 127/241,
v izmeri 1.084 m2 in parc. št. 127/242, v izmeri 145 m2, vse k.o. Moste,
– idealni solastni delež do 1724/3302
na nepremičnini parc. št. 127/237, k.o. Moste, zk. vl. št. 1918, v izmeri 3302 m2, ki je
v lasti RS,
– idealni solastni delež do 363/731 na
nepremičnini parc. št. 127/238, k.o. Moste,
zk. vl. št. 1919, v izmeri 731 m2, ki je v solastnini RS.
Na podlagi potrdila o namenski rabi
zemljišča
Mestne
občine
Ljubljana,
št. 3506-3843/10 DM (371798) z dne 13. 9.
2010, so nepremičnine opredeljene kot
stavbna zemljišča. Predkupna pravica MOL
ne obstoji.
Na idealnih solastnih deležih parc.
št. 127/237 in 127/238, obe k.o. Moste obstaja predkupna pravica solastnika Trškan
Alojza, v skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 87/02), kar
pomeni, da ima po postopku v skladu s SPZ
predkupni upravičenec možnost izenačiti
najvišjo ponudbo.
V naravi so nepremičnine locirane ob
Letališki cesti v Ljubljani, v Mostah, med
poslovnim objektom Spar in objektom DZS.
Nepremičnine-zemljišča so med seboj sosednja in združena, ter predstavljajo tri dele, ki
ležijo znotraj območja, ki je po prostorskem
načrtu namenjeno tehnološkim parkom,
proizvodnim dejavnostim z industrijskimi
stavbami in s skladišči, ter s spremljajočim
stavbam za storitvene dejavnosti. Zemljišča
so v naravi ločena v tri dele, z vmesnima
nepremičninama parc. št. 127/237 in parc.
št. 127/238, k.o. Moste.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem pod pogojem, da Trškan Alojzij, Studenec 11, 1000
Ljubljana, v roku 15 dni od prejema ponudbe
ne bo uveljavljal predkupne pravice.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 6.111.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača
poleg kupnine.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer 15. 11. 2010, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine je 10% izklicne cene in se
plača na račun, št. SI56 0110-06300109972,
sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-Letališka, najkasneje do 12. 11. 2010.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 01/369-55-04, faks 01/369-55-96, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si ali Simono
Završnik-Vrčon, tel. 01/369-52-64, e-pošta:
simona.zavrsnik-vrcon@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani:
http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s pooblastilom predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
12. 11. 2010 v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, javna dražba-Letališka,
št. 478-30/2009«, na naslov Ministrstvo za
pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne

osebe in s.p.-tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje
alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu pooblaščene
osebe, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, davek, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 74/2010
Ob-6363/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
št. 94/07, 100/09 in 49/10) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovna stavba z dvoriščem na Šarhovi ulici 53a, stoječa na parcelni št. 1871/1,
št. ZK vložka 1162, k.o. Studenci, in sicer:
– poslovna stavba, v izmeri 171,34 m²
uporabne netto tlorisne površine (površina
zemljišča pod stavbo znaša 110,49 m²), št.
stavbe 2335 in dvorišče, v izmeri 719,00 m².
Nepremičnina je zasedena. V pritličju
stavbe se nahaja sedež Mestne četrti Studenci. Mestna četrt Studenci bo prostore,
ki jih zaseda v pritličju stavbe, brezplačno
uporabljala za izvajanje svoje dejavnosti še
do izgradnje nadomestnega objekta oziroma do dokončne preselitve v novozgrajeni
objekt, predvidoma 31. 7. 2011. Za pritlični
del stavbe, ki ga uporablja MČ Studenci,
bo le-ta v času do predaje kupcu plačevala vse stroške, ki izhajajo iz uporabe
prostora, ki se delijo po kriteriju kvadrature
prostorov, in sicer obratovalni stroški v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za
zagotovitev pogojev za poslovanje (individualni obratovalni stroški) in stavbi kot
celoti (skupni obratovalni stroški), stroški
rednega vzdrževanja, zavarovanja objekta
in plačila NUSZ.
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Poslovni prostori v kleti in del dvorišča so
zasedeni z najemnikom/ki.
Izklicna cena: 247.000,00 €.
2.2. poslovna stavba z dvorišči na Erjavčevi ulici 43, stoječa na zemljišču s parcelnimi št. 1153/1, 1153/15 in 1153/18, vse
skupaj št. ZK vložka 2393, k.o. Studenci,
in sicer:
– poslovna stavba, v izmeri 167,60 m²
netto tlorisne površine (površina zemljišča
pod stavbo znaša 100,01 m²), številka stavbe 3141 in dvorišče, v izmeri 347,00 m²,
oboje parcelna št. 1153/1,
– dvorišče, v izmeri 1.563,00 m², parcelna št. 1153/15 in
– dvorišče, v izmeri 19,00 m², parcelna
št. 1153/18.
Nepremičnina je zasedena z najemniki.
Izklicna cena: 365.750,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
ponovne javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni ponovni javni dražbi podpisati
prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od
sklenitve prodajne pogodbe, in sicer:
– nepremičnina pod zap. št. 2.1. na
transakcijski račun Mestne občine Maribor,
št. 01270-0100008403, odprt pri UJP Urad
Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi,
– nepremičnina pod zap. št. 2.2. na transakcijski račun Mestne občine Maribor, – Mestne četrti Studenci, št. 01270-6450823637,
odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden
v kupoprodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: ponovna javna dražba se
bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor
(dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, dne 9. 11. 2010
ob 9.30.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 5. 11. 2010
plačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene na transakcijska računa kot je
navedeno spodaj:
– nepremičnina pod zap št. 2.1.:
TRR Mestne občine Maribor, št. računa:
01270-0100008403, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine
za nepremičnino pod številko 2.1.«.
– nepremičnina pod zap št. 2.2.: TRR
Mestne občine Maribor – Mestne četrti Studenci – št. računa: 01270-6450823637, odprt pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod
številko 2.2.«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina, je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine

Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni
dražbi:
– Na ponovni javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju
RS oziroma na območju države članice EU
in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
ponovne javne dražbe predložiti izpisek iz
sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti
(društva) in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek
iz poslovnega registra Slovenije (s. p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled)
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki
jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki
so enakovredne institucijam, od katerih se
zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih
ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
– Pred pričetkom ponovne javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom
o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
ponovne javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet ponovne javne dražbe in
osebni dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne
dražbe
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
– V izklicni ceni ni zajeta cena premične
opreme, ki se nahaja v poslovnih objektih in
je last lastnika oziroma najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno
z notarskimi stroški.
– Na ponovni javni dražbi uspe dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno.
– Ponovna javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Ponovno javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne
občine Maribor.
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XI. Informacije: dodatne informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411, podatke o nepremičnini pa na tel. 02/429-56-60
in GSM 031/898-939 (Milojka Firm), kjer se
lahko dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor
Št. 75/2010
Ob-6368/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09 in 49/10) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
2.1. poslovni prostor na Partizanski cesti
18, v izmeri 165,55 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 1464, parcelna številka 1220, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor
– Grad. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 135.943,90 €.
2.2. poslovni prostor (dvoriščni) na Partizanski cesti 18, v izmeri 57,45 m2 neto
tlorisne površine, številka stavbe: 1504, parcelna številka 1220, št. ZK vložka 510, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 43.120,50 €.
2.3. poslovni prostor na Partizanski cesti 19, v skupni izmeri 71,81 m2 neto tlorisne površine (ulični poslovni prostor, v izmeri 55,20 m2, dvoriščni prostor, v izmeri
14,72 m2, souporaba dvoriščnega WC-ja
(1/2) v izmeri 1,89 m2), številka stavbe: 1342,
parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510,
k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt
vpis etažne lastnine ni izveden. Poslovni
prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 58.927,95 €.
2.4. poslovni prostor na Partizanski cesti
19, v izmeri 112,71 m2 neto tlorisne površine
(ulični poslovni prostor, v izmeri 101,63 m2,
dvoriščni prostor, v izmeri 7,31 m2, dvoriščni
WC 3,77 m2) številka stavbe: 1342, parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt vpis
etažne lastnine ni izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 93.196,55 €.
2.5. poslovni prostor na Partizanski cesti
19, v izmeri 135,50 m2 neto tlorisne površine, številka stavbe: 1342, parcelna številka 1215, št. ZK vložka 510, k.o. Maribor
– Grad. Za predmetni objekt vpis etažne
lastnine ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 112.041,05 €.
2.6. poslovni prostor št. 2, v 1. nadstropju
na Ulici talcev 1, identifikacijska številka 9.E
prostor, v izmeri 97,07 m2, številka stavbe:
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1485, številka dela stavbe 9, parcelna številka 1229, št. ZK podvložka 1419/3, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor
ni zaseden.
Izklicna cena: 91.610,45 €.
2.7. poslovna prostora na Ulici kneza Koclja 2, številka stavbe: 2562, številka parcele
1955, k.o. Maribor – Grad in sicer:
– poslovni prostor št. 15 v kleti, v izmeri
43,91 m2, številka dela stavbe 15, številka
parcele 1955, št. ZK podvložka 1857/15,
k.o. Maribor-Grad.
– poslovni prostor št. 16, v 1. nadstropju, v izmeri 69,24 m2, številka dela stavbe 16, številka parcele 1955, št. ZK podvložka 1857/16, k.o. Maribor-Grad.
Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovna prostora nista
zasedena.
Izklicna cena: 69.196,80 €.
2.8. poslovni prostor št. 7, v 1. nadstropju
na Partizanski cesti 1, v izmeri 60,36 m2,
številka stavbe: 1377, številka dela stavbe
15, parcelna številka 1246/1, št. ZK podvložka 1601/7, k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis etažne lastnine že izveden. Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 60.962,85 €.
2.9. poslovni prostor (dvoriščni) na Gosposki ulici 28, v izmeri 25,37 m2, številka
stavbe: 2570, parcelna številka 1366, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt je vpis
etažne lastnine že izveden. Za predmetni
poslovni prostor je 26. 5. 2010 predlagana
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru delitev dela stavbe pod DN 7137/2010
(ZK podvložek 1641/10, k.o. Maribor-Grad)
in dne 6. 7. 2010 poočitev identifikacijske
številke dela stavbe pod DN 9550/2010 (ZK
vložek 1641, k.o. Maribor – Grad). Poslovni
prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 14.127,85 €.
2.10. poslovni prostor na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2, številka stavbe:
1981, številka dela stavbe 8, parcelni številki 1609 in 1610, št. ZK vložka 763, k.o.
Maribor – Grad. Za predmetni objekt je 7. 4.
2010 predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru vknjižba etažne
lastnine pod DN 4625/2010 do 4629/2010.
Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 59.726,95 €.
2.11. poslovni objekt na Tkalskem prehodu 4, v izmeri 2.447,82 m2 neto tlorisne površine, številke stavb: 1843, 1834 in 1867,
parcelne številke 1732, 1733 in 1735, št. ZK
vložka 495, k.o. Maribor Grad. Za predmetni
objekt vpis etažne lastnine še ni izveden.
Poslovni objekt ni zaseden.
Izklicna cena: 1.904.938,40 €.
2.12. poslovni prostor na Tomšičevi ulici
7, v izmeri 26,35 m2 neto tlorisne površine,
številka stavbe: 282, številka dela stavbe:
10, parcelna številka 169, št. ZK vložka 425,
k.o. Maribor – Grad. Za predmetni objekt
vpis etažne lastnine še ni izveden. Poslovni
prostor ni zaseden.
Izklicna cena: 15.189,50 €.
2.13. poslovni prostor na Ulici Staneta
Severja 9 b, v izmeri 66,26 m2 neto tlorisne površine (poslovni prostor, v izmeri
46,08 m2, klet, v izmeri 20,18 m2), številka
stavbe: 1426, parcelna številka 1621/1, št.
ZK vložka 1317, k.o. Spodnje Radvanje.
Za predmetni objekt vpis etažne lastnine
še ni izveden. Poslovni prostor ni zaseden
z najemnikom.
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Izklicna cena: 66.647,65 €.
2.14. garaža na Tomšičevi ulici 7, garaža, v izmeri 16,23 m2 neto tlorisne površine,
številka stavbe: 248, številka dela stavbe:
1, parcelna številka 171, št. ZK vložka 873,
k.o. Maribor – Grad. Garaža je zasedena
z najemnikom. Dostop do predmetne garaže
je preko parcele št. 169, k.o. Maribor-Grad.
Služnost dostopa ni urejena.
Izklicna cena: 7.718,00 €.
III. Znesek višanja: znesek višanja za
vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
ponovne javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
opravljeni ponovni javni dražbi podpisati
prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 15 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni
pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: ponovna javna dražba se
bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor
(sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
dne 9. 11. 2010 ob 10. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 5. 11. 2010 plačati varščino v višini
10% od navedene izklicne cene in sicer na
transakcijski račun Mestne občine Maribor
– št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za
nepremičnino pod št.__«.
Navedba zaporedne številke pod katero
je navedena nepremičnina je obvezna.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine
Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku
10 dni po opravljeni dražbi.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo,
se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni
dražbi:
– Na ponovni javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju
RS oziroma na območju države članice EU
in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
– Pravne osebe morajo pred pričetkom
ponovne javne dražbe predložiti izpisek iz
sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti
(društva) in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih.
– Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s.
p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih.
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– Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam, od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih
in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
– Pred pričetkom ponovne javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom
o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine.
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom
ponovne javne dražbe predložiti original
pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in osebni
dokument na vpogled.
– Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena
v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni.
X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne
dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Pri nepremični pod zaporedno št. 2.14.
v izklicni vrednosti ni zajeta cena opreme, ki
se nahaja v garaži in je last najemnika.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve
pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z notarskimi stroški.
– Na ponovni javni dražbi uspe dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
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– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Ponovno javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne
občine Maribor.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
ponovne javne dražbe lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-411, za natančnejše
podatke o nepremičninah pod zaporednimi
št. 2.1. – 2.12. in 2.14. pri Vinku Hojsu na
tel. 02/22-01-409, podatke o nepremičnini
pod zaporedno št. 2.13. pa pri Alenki Ušen
na tel. 02/22-01-400.
Ogled nepremičnin bo omogočen ob naslednjih terminih:
Datum
2. 11. 2010

3. 11. 2010

Lokacija
Ulica Staneta Severja 9 b
Partizanska cesta 19 (3 PP)
Partizanska cesta 18 (2 PP)
Ulica talcev 1
Partizanska cesta 1
Gosposka ulica 28
Tkalski prehod 4
(vhod z dvorišča)
Ulica kneza Koclja 2
Koroška cesta 21
Tomšičeva ulica 7 (PP in GA)
Besedilo ponovne javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in
javne objave, podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne plačana varščina, brez
zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

Ura
9.00 – 9.15
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.05 – 10.20
10.25 – 10.45
10.45 – 11.00
11.10 – 11.25
11.40 – 11.55
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Razpisi delovnih mest
Št. 157
Ob-6385/10
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub
ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana, na
podlagi sprejetega sklepa na 37. seji Sveta
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, dne
13. 10. 2010, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice organizacijske
enote Osnovna šola in vrtec.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09 – spremembe).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske
enote Osnovna šola in vrtec.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 2. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu –
kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti
v roku enega leta, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost), kratek program vodenja organizacijske enote Osnovna šola in vrtec,
dosedanje delovne izkušnje in življenjepis,
pošljite v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi
razpisa, na naslov: Svet Zavoda za gluhe
in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74,
1000 Ljubljana, z oznako “Prijava na razpis
za ravnatelja/-ico”.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Zavoda za gluhe
in naglušne Ljubljana
Št. 110-87/2010
Ob-6427/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
77/09, 87/09):
a) 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena v zvezi s petim odstavkom 13. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
77/09, 87/09):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje
na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona
o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje
na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena Zakona
o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu, v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 87/09)
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko
Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 9000-2/2010-3
Ob-6445/10
Svet Centra za socialno delo Šentjur pri
Celju na podlagi 2. sklepa 2. redne seje
Sveta Centra za socialno delo Šentjur pri
Celju, z dne 13. 10. 2010, razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice (v nadaljnjem besedilu: direktor) Centra za socialno delo
Šentjur pri Celju,
in sicer 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 23., 24., 25., 26., 27., 28.
in 29. člena Statuta Centra za socialno delo
Šentjur pri Celju ter 5. in 6. člena Sprememb
in dopolnitev Statuta Centra za socialno delo
Šentjur pri Celju z dne 8. 6. 2006.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo), in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ter
opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva in
– da ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoje iz tretje alineje,
je lahko za direktorja imenovan kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje
socialnovarstvenega zavoda, mora pa ga
opraviti najpozneje v letu dni od začetka
opravljanja nalog direktorja ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let
delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva ter opravljen strokovni
izpit s področja socialnega varstva.
Kandidati morajo priložiti vizijo razvoja
CSD oziroma programske usmeritve.
Pričetek dela je dne 1. 4. 2011. Mandat
direktorja traja pet let.
Ponudbe z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj pošljejo kandidati na naslov: Svet Centra za socialno delo
Šentjur, Ulica Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur, z oznako Ne odpiraj – razpis za direktorja. Ponudbe brez vseh ustreznih dokazil
bodo zavrnjene.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo
Šentjur pri Celju
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Druge objave
Št. 35400-1/2010-2
Ob-6351/10
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09),
desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS,
št. 112/09) ter prvega odstavka 6. člena
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf)
v zvezi s četrtim odstavkom 93. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
spremembe in dopolnitve javnega
poziva za kreditiranje okoljskih naložb
44PO10
V javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10 (Uradni list RS, 29/10)
se celotno besedilo točke 4. razdelka 1.
C (Gospodarjenje z odpadki za naslednje
namene:) nadomesti z besedilom:
»4) Odstranjevanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi pri obnovi
obstoječih objektov.
Ob zaključku naložbe je potrebno priložiti
potrdilo odstranjevalca ali upravljalca odlagališča o ustreznem odstranjenju gradbenih
materialov, ki vsebujejo nevarne snovi (evidenčni list o ravnanju z odpadki).
Odstranjevanje gradbenih materialov, ki
vsebujejo nevarne snovi, mora biti izvedeno skladno z veljavno zakonodajo. Izbran
izvajalec mora biti za izvajanje teh del ustrezno registriran in evidentiran v evidenci odstranjevalcev odpadkov pri Agenciji RS za
okolje.
V primeru, da se ob zamenjavi strešne
kritine, ki vsebuje nevarne snovi (azbest), izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, se kot
priznani strošek upošteva celotna vrednost
nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.
Priporočena debelina izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK,
znaša najmanj 25 cm, ali ustrezna debelina
drugega izolacijskega materiala (d), da bo
razmerje λ/d manjše od 0,18 W/m2K.«
V besedilu razdelka 1.E (Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo za:) se
v stavku »Najvišji delež kredita je 50% priznanih stroškov naložbe.« številka 50 nadomesti s številko 80.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad
Št. 3600-1/2010-41
Ob-6352/10
Na podlagi prvega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 108/09), Programa dodeljevanja
nepovratnih finančnih spodbud občanom
za izboljšanje energetske učinkovitosti
z namenom doseganja prihrankov energije
v letu 2010, potrjenega v skladu s 7. členom
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS,
št. 114/09), 19. člena Akta o ustanovitvi
Eko sklada, Slovenskega okoljskega jav-

nega sklada (Uradni list RS, št. 112/09) in
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
dopolnitev javnega poziva
za nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb 4SUB-OB10
V javnem pozivu za nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitost stanovanjskih stavb 4SUBOB10 (Uradni list RS, št. 40/10) se v točki
4. (Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu)
na koncu drugega odstavka dodata naslednja stavka:
»Prav tako je vlagatelj v primeru, da kandidira za gradnjo ali nakup nizkoenergijske
in pasivne stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje
pogoje tega javnega poziva, upravičen zaprositi za kredit Eko sklada. V teh primerih
višini nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih
stroškov kreditirane naložbe.«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad
Ob-6446/10
Sprememba javnega poziva
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije objavlja spremembo javnega poziva k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega
okolja za leto 2010 (objava v Uradnem listu
RS, št. 10/10 z dne 12. 2. 2010):
1. Spremeni se 1. stavek prvega odstavka 6. poglavja, ki po novem glasi: »Javni poziv je odprt od 12. 2. 2010 do 31. 12.
2010.«
2. Vse ostale določbe ostajajo nespremenjene in v veljavi.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 160-45/2010/5
Ob-6377/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
informativno zbiranje ponudb
za najem opremljenih poslovnih
prostorov za potrebe PU Koper
Na območju obale (Mestna občina Koper, Občini Izola in Piran) iščemo na samostojni lokaciji – objektu (ločenem od drugih
uporabnikov) opremljene poslovne prostore za 89 delovnih mest okvirne površine
1.200–1.400 m2, ki vključujejo pisarniške
prostore, arhivske prostore, večnamenski
prostor (sejna soba), dežurni prostor ter

površine namenjene sistemskim prostorom, sanitarijam in drugim pomožnim prostorom.
V okviru lokacije je potrebno zagotoviti
tudi 30 parkirnih ali garažnih mest.
Informativne ponudbe morajo prispeti na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Urad za logistiko, Štefanova 2, 1501 Ljub
ljana, najkasneje do petka, 29. 10. 2010
do 12. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 011-8/2010/17
Ob-6407/10
Na podlagi Sklepa Vlade RS,
št. 01400-5/2009/2 z dne 26. 2. 2009, objavljamo
javni poziv
za predlaganje članov Upravnega
odbora Instituta informacijskih
znanosti, ki jih imenuje Vlada Republike
Slovenije
1. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo objavlja javni poziv za predlaganje članov v Upravni odbor Instituta informacijskih znanosti.
Predmet poziva je zbiranje predlogov za
imenovanje štirih predstavnikov ustanovitelja ter sedmih predstavnikov ostalih upravičenih predlagateljev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. Na podlagi Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti (IZUM, Uradni
list RS, št. 71/02), ki v 7. členu določa,
da Upravni odbor šteje 11 članov, imenuje
Vlada Republike Slovenije enega člana na
predlog Ministrstva za šolstvo in šport, enega člana na predlog Ministrstva za kulturo,
dva člana na predlog Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, enega
člana na predlog univerz, po enega člana
na predlog nacionalne knjižnice, splošnih
knjižnic, specialnih knjižnic, javnih raziskovalnih zavodov in enega člana na predlog
zaposlenih v IZUM-u.
Predloge za članstvo v Upravnem odboru IZUM podajo upravičeni predlagatelji.
3. Upravičeni predlagatelji so:
– Ministrstvo za šolstvo in šport – za
predstavnika ustanovitelja,
– Ministrstvo za kulturo – za predstavnika ustanovitelja,
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo – za predstavnika ustanovitelja,
– univerze,
– nacionalne, splošne, šolske in specialne knjižnice,
– javni raziskovalni zavodi in
– Institut informacijskih znanosti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo poziva upravičene predlagatelje,
da posredujejo predloge kandidatov za imenovanje v Upravni odbor IZUM.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
V predlogu mora biti razvidno od katerega upravičenega predlagatelja, navedenega v 3. točki tega poziva, je kandidat
predlagan.
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5. Za posameznega predlaganega kandidata predstavnika ustanovitelja mora
upravičeni predlagatelj predložiti naslednje
podatke:
– življenjepis kandidata v europass ob
liki,
– izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo,
– izjavo, da članstvo kandidata ni v konfliktu interesov,
– izjavo kandidata, da izpolnjuje zakonsko določene splošne in posebne pogoje za
imenovanje za člana v organu upravljanja,
– izjavo kandidata o dovoljenju obdelave
in uporabe njegovih osebnih podatkov izključno z namenom in v zvezi s postopkom
imenovanja,
– kandidatov koncept delovanja v organu
upravljanja javnega zavoda ter
– predlagateljevo kratko utemeljitev
predloga.
6. Prejete predloge predstavnikov ustanovitelja bo Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo na podlagi Poslovnika kadrovsko-akreditacijskega sveta za
izbor primernih kandidatov za predstavnike ustanovitelja v organe upravljanja javnih zavodov na področju visokega šolstva,
znanosti in tehnologije, št. 029-42/2009/2
z dne 14. 5. 2009, posredovalo v obravnavo Kadrovsko – akreditacijskemu svetu
na področju visokega šolstva, znanosti in
tehnologije.
7. Predloge posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, (kandidati za
UO IZUM), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
8. Predloge za člana v Upravnem odboru
IZUM je treba poslati v 15 dneh od dneva
objave javnega poziva.
9. Predlagani kandidati bodo obveščeni
le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti
vlaganja pravnih sredstev.
10. Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost
navedb v vlogi.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 478-14/2008/187-0041273 Ob-6465/10
Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09,
55/09 Odl. US: U-I-294/07-16 in 49/10) pozivamo zainteresirane ponudnike k prijavi
k neposrednim pogajanjem za najem letališke infrastrukture letališča Edvarda Rusjana
Maribor ter prevzem obratovanja letališča
Edvarda Rusjana Maribor.
Zainteresirane ponudnike prosimo, da
prijavo k poganjanjem pošljejo na Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, najpozneje do 12. novembra 2010.
Z zainteresiranimi ponudniki bodo ob
upoštevanju 22. in 32. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), opravljena pogajanja o ceni v roku enega meseca po izteku
roka za prijavo k pogajanjem.
Zainteresirani ponudniki morajo najmanj
en teden pred začetkom pogajanj dostaviti
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz Javnega
zbiranja ponudb za najem letališke infrastrukture letališča Edvarda Rusjana Maribor
ter prevzem obratovanja letališča Edvarda
Rusjana Maribor. Bančna garancija ni pogoj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za prijavo in sodelovanje pri pogajanjih, bo
pa obvezna le za izbranega ponudnika.
Podlaga za izvedbo neposrednih pogajanj z zainteresiranimi ponudniki je objava
javnega zbiranja ponudb za najem letališke infrastrukture letališča Edvarda Rusjana
Maribor ter prevzem obratovanja letališča
Edvarda Rusjana Maribor, kot je bila dne
1. 10. 2010 objavljena v Uradnem listu RS,
št. 76/10 in na spletnih straneh Ministrstva
za promet.
Ministrstvo za promet
Št. 007-6/2010/21
Ob-6431/10
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03, 71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Katje Peče, sodne tolmačke za češki
jezik, z dnem 6. 10. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 10-2063
Ob-6342/10
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
cesta 5 in Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva
cesta 7, 1000 Ljubljana, na podlagi 15. člena Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list
RS, št. 28/00 in naslednji) ter 279. člena
Statuta UL (Uradni list RS, št. 8/05 in naslednji) objavljata
poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo
300 MHz NMR spektrometra
1. Predmet prodaje: 300 MHz NMR
spektrometer.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Opremo, ki je predmet prodaje, bo
prodajalec prodal najboljšemu ponudniku
(najvišja ponudbena cena).
4. Postopek bo vodila Služba za javna
naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/24-19-336, elektronski naslov:
maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih
karakteristik prodajane opreme pa prof. dr.
Janez Košmrlj, tel. 01/24-19-256, elektronski naslov: janez.kosmrlj@fkkt.uni-lj.si.
5. Ogled 300 MHz NMR spektrometra je
možen od 25. do 26. oktobra 2010 med 9.
in 12. uro, na naslovu Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva cesta 5/pritličje, laboratorij 113,
1000 Ljubljana.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za 300 MHz NMR spektrometer –
Ne odpiraj« na sedež prodajalca Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljub
ljana, najkasneje do 10. novembra 2010 do
12. ure. Ponudbe prispele po navedenem
roku se ne bodo upoštevale.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe in
– ponudbeno ceno za nakup 300 MHz
NMR spektrometra.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire
je opisan v 3. točki. 300 MHz NMR spektrometer bo prodan po načelu videno-kupljeno,
zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni
od prejema podpisati prodajno pogodbo in

v nadaljnjih 8 dneh plačati celotno kupnino
ter v 90 dneh po plačilu kupnine 300 MHz
NMR spektrometer odstraniti iz prostorov in
zemljišča fakultete. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika.
10. Kupec 300 MHz NMR spektrometra
je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe, vključno s stroški
odstranitve 300 MHz NMR spektrometra iz
prostorov prodajalca ter plačati vse pripadajoče javne dajatve.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
da lahko, do sklenitve pravnega posla že
začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Ob-6346/10
Komercialna in hipotekarna banka d.d.
– v stečaju (opr. št. ST.1005/2008) Slovenska cesta 55/a, 1000 Ljubljana p.p. 1533,
na podlagi 329. člena ZFPPIPP v zvezi
s 495. členom ZFPPIPP objavlja
poziv
za zbiranje obvezujočih ponudb
za odkup terjatve, zavarovane
z zastavno pravico na nepremičnini,
in sicer:
1. Predmet prodaje je terjatev na podlagi
pravnomočne in izvršljive sodne poravnave,
opr. št. II Pg 212/96 in I Pg 624/2009 z dne
23. 12. 2009, sklenjene pri Okrožnem sodišču v Kranju zoper dolžnika Elan skupina,
holdinška družba, d.o.o. (prej Elan Tovarna
izdelkov za šport in prosti čas d.o.o.) v višini
32.881.733,51 EUR s p.p., ki je zavarovana z zastavno pravico na nepremičninah
dolžnika v Ljubljani, Grubarjevo nabrežje 6,
parc.št. 25/18 in parc.št. 25/21, vl. št. 97,
k.o. Prule.
Poplačilo terjatve, ki je predmet prodaje, je možno samo iz vrednosti zastavljene nepremičnine v izvršilnem postopku, ker
dolžnik ne odgovarja za plačilo z drugim
premoženjem. Za uveljavitev terjatve je bila
dne 15. 7. 2010 predlagana izvršba. Izvršilni
postopek teče pri Okrajnem sodišču v Ljub
ljani pod opr. št. 2645 In 978/2010.
Prodajalec ne jamči za izterljivost terjatve.
2. Pogodba o prodaji terjatve bo sklenjena z najboljšim ponudnikom. Najnižja cena
znaša 450.000,00 EUR.
3. Rok za oddajo pisne zavezujoče ponudbe je 15 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Ponudniki pisne ponudbe pošljejo s priporočeno pošiljko na
naslov prodajalca: Komercialna in hipotekarna banka d.d. – v stečaju Slovenska
c. 55/a,1000 Ljubljana p.p.1533 s pripisom
»zbiranje ponudb«.
4. Pisno ponudbo lahko dajo pravne ali
fizične osebe. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta,
pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 15 dni in dokaz, da je ponudbo podpisal zakoniti zastopnik ponudnika.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti kopijo
plačilnega naloga, s katerim se dokažejo,
da so plačali varščino v višini 10% najnižje
cene, to je 45.000,00 EUR na transakcijski

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
račun Komercialne in hipotekarne banke
– v stečaju, št. 02913-0035775588, sklic
00 000 – 0000 in navesti ceno, za katero
kupujejo terjatev, ki ne sme biti nižja od
450.000,00 EUR.
Uspelemu ponudniku se varščina vračuna v kupnino. Neuspelemu ponudniku se
varščina, ki se ne obrestuje, vrne v roku 5
delovnih dni po dnevu odpiranja ponudb.
Ponudniki so v pisni ponudbi dolžni navesti
TRR, na katerega se vrne varščina.
Uspeli ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o prodaji terjatve v roku 3 delovnih dni po
prejemu pisnega obvestila prodajalca in plačati celotno kupnino v roku 8 delovnih dni po
dnevu sklenitve pogodbe. Uspeli ponudnik,
ki ne sklene pogodbe o prodaji terjatve ali
ne plača celotne kupnine v navedenih rokih,
izgubi plačano varščino. Vse javne dajatve
iz pogodbe in stroške zemljiško knjižne izvedbe pogodbe plača kupec.
Če za predmet prodaje sodelujeta dva ali
več ponudnikov, so vsi ponudniki nerazdelni
dolžniki za plačilo celotne kupnine, ne glede
na njihove solastniške deleže, po katerih
kupujejo predmet prodaje.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudita enako ceno, se takoj po zaključenem odpiranju ponudb med temi ponudniki
izvede postopek ustne javne dražbe, v katerem ponudniki zvišujejo ceno za znesek
10.000 EUR ali mnogokratnik tega zneska,
pogodba pa sklene s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno. Če kateri od ponudnikov, ki so dali enako ponudbo, pri odpiranju
ni navzoč, se postopek dražbe opravi med
navzočimi ponudniki oziroma se pogodba
sklene s tistim ponudnikom, ki je navzoč pri
odpiranju ponudb.
5. Ogled celotne dokumentacija v zvezi
s predmetom prodaje in besedilom prodajne
pogodbe, ki jo sklene uspeli ponudnik, je
mogoč vsak delovni dan med 9. in 11. uro
do zaključka zbiranja ponudb po predhodni
najavi pri prodajalcu, na tel. 01/242-03-16.
6. Odpiranje ponudb bo dne 10. 11.
2010, ob 9. uri, na naslovu Komercialna in
hipotekarna banka d.d. – v stečaju, Slovenska 55/a, Ljubjana.
Komercialna in hipotekarna banka d.d.
– v stečaju
Ob-6370/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v II. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v prvem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je
možno preurediti v stanovanje s tem, da se
kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da
vse preureditve izvede na svoje stroške in
s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški knjigi
na Telekom Slovenije, d.d. kot solastnina
celotne nepremičnine, v podpisovanju pa

je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk
predlog za vzpostavitev etažne lastnine in
bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu 549/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 35.445,00
EUR.
2. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117- 2, ki se nahaja v IV. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v drugem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor
je možno preurediti v stanovanje s tem, da
se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške
in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški
knjigi na Telekom Slovenije d.d. kot solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju
pa je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in
zk predlog za vzpostavitev etažne lastnine
in bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu do 610/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 37.740,00
EUR.
3. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova
13:
a) Poslovna stavba »A« na naslovu KranjPrimskovo, Mirka Vadnova 13, s poslovnimi
prostori površine skupaj 1.501,84 m2 in zakloniščem površine 99,79 m2, s pripadajočim zemljiščem-stavbiščem s parc.št. 38/2
(stavbišče površine 560,00 m2) v celoti in
delom zemljišča-dvorišča s parc.št. 31/3,
v deležu 1/3 od celote (del dvorišča površine 1.239,33 m2), vse k.o. Primskovo. Stavba
s poslovnimi prostori, z ident. številko stavbe
218-1 je bila zgrajena leta 1977 in bila delno
obnovljena leta 2005; poslovni prostori so
se uporabljali za pisarniško dejavnost.
Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi
zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti
komunalno infrastrukturo objekta (elektrika,
ogrevanje, voda,..), ki je sedaj skupna z drugim objektom (stavba B).
b) Stavbno zemljišče na lokaciji Kranj –
Primskovo, v skupni površini 4.821,00 m2
s parc. št. 791/6 (travnik površine 2.917 m2)
in parc. št. 23/1 (parkirišče-odprto skladišče
površine skupaj 1.904 m2) v celoti, vse k.o.
Primskovo.
Vse navedene nepremičnine pod a) in b)
se prodajo skupaj kot celota.
Izhodiščna prodajna cena vseh navedenih nepremičnin znaša skupaj 2.022.000,00
EUR.
4. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem s parc.
št. 1662.S in dvorišče s parc. št. 806/1, obe
parceli, k.o. Trbovlje, v deležu 177/1000-tin
od celote. Objekt je zgrajen leta 1960 in
pozneje adaptiran. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom
Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 232.800,00
EUR.
5. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v pritličju stavbe z ident. št.

Št.

83 / 22. 10. 2010 /

Stran

2695

stavbe 1306 ES, v izmeri 157,57 m2; nepremičnina z oznako 5.E, na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje, je vpisana v zk kot
etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.
v podvložku št. 2488/6, k.o. Celje, ki stoji
na parc. št. 2236, k.o. Celje pripadajočim
delom zemljišča pod stavbiščem v deležu
1019/10.000. Poslovnemu prostoru pripada
tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano
v zk vložku št. 2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom
Slovenije, d.d. v deležu 15/100 od celote.
Objekt s poslovnimi prostori ima vso komunalno infrastrukturo; na dvorišču objekta
je parkirišče. Objekt je zgrajen okrog leta
1900, predmetni prostori so obnovljeni leta
1995.
Izhodiščna prodajna cena je 115.600,00
EUR.
6. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni
poslovni prostori v prvem nadstropju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri
163,11 m2; nepremičnina z oznako 11.E, na
naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje, je vpisana
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekom
Slovenije, d.d. v podvložku št. 2488/12, k.o.
Celje, ki stoji na parc. št. 2236, k.o. Celje
s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu do 945/10.000. Poslovnemu
prostoru pripada tudi del dvorišča s parc.
št. 2235, vpisano v zk vložku št. 2050, k.o.
Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu
15/100-tin od celote. Na dvorišču objekta
je parkirišče. Objekt je zgrajen okrog leta
1900, predmetni poslovni prostori so obnovljeni leta 2002.
Izhodiščna prodajna cena je 124.100,00
EUR.
7. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2,
vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc.
št. 643.S (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine
1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče s parc.
št. 582/1 (zelenica), površine 1.721,00 m2,
vse parcele k.o. Stara vas; vse se prodaja
kot celota. Objekti so zgrajeni leta 1943 in
so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so
vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 160.650,00
EUR.
8. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 11, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku
št. 1842/33, k.o. Koroška vata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00
EUR.
9. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri podvložku
št. 1842/34, k.o. Koroška vrata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00
EUR.
10. Radenci, Panonska cesta 5 – enosobno stanovanje (apartma) številka 6, v nadstropju, površina 44,50 m2 (soba, kuhinja
z jedilnico, kopalnica z wc-jem, klet). Sta-
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novanje leži v enonadstropnem poslovnostanovanjskem objektu, ki je bil zgrajen leta
1978; z ident. številko posameznega dela
stavbe 06 in identifikacijsko številko stavbe
84; stavba leži na parc.št. 673/4, k.o. Radenci. Nepremičnina, ki je predmet prodaje
zemljiškoknjižno ni urejena – Telekom Slovenije, d.d. razpolaga z listino o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ki ga
je sklenil z zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine. Stanovanje je opremljeno z opremo,
ki se prodaja skupaj s stanovanjem.
Izhodiščna prodajna cena stanovanja je
39.900,00 EUR. Prodajna vrednost opreme
je 237,00 EUR +ddv.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 10. 11.
2010. Za pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 10. 11. 2010 do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne cene,
– posebej dodatno izjaviti, da soglaša
z nakupom stanovanjske opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo,
ki se prodaja skupaj s stanovanjem, v objavi
navedeno pod zap. št. 10,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od
3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 30. 12. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
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vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa
– v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
nepremičnino pod zap. št. 10 (stanovanjeapartma Radenci) bo dodatno upoštevana
tudi zakonita predkupna pravica drugih etažnih lastnikov (124. člen SPZ).
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od
9. do 15. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in telefonskih številkah:
– za nepremičnine pod zap. št. 1. in 2. –
na tel. 01/500-62-03, Gregor;
– za nepremičnino pod zap. št. 3. – na
tel. 04/260-43-19, Marina;
– za nepremičnine pod zap. št. 4., 5. in
6. – na tel. 03/428-35-65, Nada;
– za nepremičnine pod zap. št. 7. – na
07/373-71-41, Marjan;
– za nepremičnine pod zap. št. 8. in 9.
– na 02/333-22-33, Edith ali 02/333-25-76,
Martin.
– za nepremičnino pod zap. št. 10 – na
02/530-27-70, Marjan.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 1-1235/2010
Ob-6345/10
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnih zavornjakov (odpadnega železa).
Lokacija: delavnice in delovišča po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega: približno 200
ton neuporabnih zavornjakov (odpadnega
železa), ki se bodo zbirali na različnih lokacijah po Sloveniji (gre za približno enoletno
količino).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 42.000,00 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 13 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/29-14-833 ali po elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
4. 11. 2010.
Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 79
Ob-6343/10
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi 21. člena v zv. s 14. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Ured-

be o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US, 100/09 in 49/10)
in na podlagi letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Šmartno ob Paki (sklep občinskega sveta
222 z dne 6. 9. 2010) ter na podlagi posamičnega programa ravnanja s stvarnim
premoženjem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Šmartno ob Paki
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
– parc. št. 607/1, k.o. Gorenje, travnik,
1909 m2, vpisana v vl. št. 317, last Občine
Šmartno ob Paki, do celote.
– parc. št. 608/1, k.o. Gorenje, travnik,
626 m2, vpisana v vl. št. 317, last Občine
Šmartno ob Paki do celote.
– parc. št. 613/15, k.o. Gorenje, travnik,
64 m2, vpisana v vl. št. 317, last Občine
Šmartno ob Paki do celote.
– parc. št. 613/16, k.o. Gorenje, travnik,
776 m2, vpisana v vl. št. 317, last Občine
Šmartno ob Paki do celote.
Nepremičnina s parcelnimi številkami
607/1, 608/1, 613/15 in 613/16, vse k.o.
Gorenje se prodaja po izhodiščni (najnižji)
vrednosti: 121.000 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Gorenju, ob cesti pri tovarni Gorenje Keramika.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno - kupljeno«.
Po predhodnem dogovoru je možen
ogled nepremičnine.
2. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnine po izhodiščni ceni brez
DDV, kar znaša 12.100,00 EUR na račun Občine Šmartno ob Paki, št. EZR:
01325-0100018609, odprt pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku treh dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne vrednosti;
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– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev šteto od dneva
razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS);
II. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini
10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin Gorenje – Ne odpiraj!«, najkasneje do 22. 11.
2010, do vključno 10. ure, ne glede na datum
poštnega žiga, na naslov: Občina Šmartno
ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno
ob Paki. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe.
3. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 2. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena komisija.
4. Odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 2010,
ob 13. uri, v prostorih Občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72.
Odpiranje ponudb je javno.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Šmartno ob Paki
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek
prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
7. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
8. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe oziroma v roku 15 dni po
izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu
pogodbe v določenem roku ne odzove, se
šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil,
varščina pa zapade v korist Občine Šmartno
ob Paki. Kupec mora plačati kupnino v roku,
ki bo določen v pogodbi, in sicer v roku 30 dni
od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se
pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo
se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
9. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine Šmartno ob Paki, za potrebe izgradnje

objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
10. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in Uradni list RS, št. 100/09)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09 – odl. US, 100/09 in 49/10).
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Občine Šmartno ob Paki
pri Dragu Kovaču, tel. 898-49-52.
Občina Šmartno ob Paki
Št. 430-6/2010
Ob-6357/10
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) ter sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-1/2010-14
z dne 18. 2. 2010 ponovno objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine parc. št.
3791/7, k.o. Sežana
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: zemljišče parc. št. 3791/7, neplodno, v izmeri 8680 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je
700.000,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanega
zemljišča
Zemljišče se nahaja na območju, ki ga
ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni list
RS, št. 23/08), območje urejanja: območje
za proizvodnjo P-12, ureditvena enota: dvoranski objekti »d«, kar pomeni:
P – območja za proizvodnjo
Območja proizvodnih dejavnosti (P) so
namenjena proizvodnim, poslovnim dejavnostim, trgovini za občasno oskrbo, storitvenim dejavnostim, gostinstvu kot spremljajoči
dejavnosti osnovni rabi (brez stanovanj).
a) dopustne so naslednje namembnosti
oziroma dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– gradbeništvo,
– skladiščenje,
– servisi in storitvene dejavnosti,
– oskrbne dejavnosti in trgovina,
– gostinstvo, šport in rekreacija kot dopolnilna dejavnost osnovni rabi.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje objektov, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih
objektov v dejavnosti, ki so določene za
obravnavano namensko rabo površin,
– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne (p) in druge zelene
površine (z) in igrišča (zi),
– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana
oprema),
– ureditve infrastrukture (prometno
omrežje in naprave, komunalno in energet-
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sko omrežje in naprave, omrežja in naprave
za zveze),
– ureditve javnih površin,
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti »d«:
»d« – dvorane in delavnice (večji objekti,
proizvodne dvorane, skladišča)
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje
objektov velja:
Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje
objektov morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke objekte
(nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti
odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno
vzdrževanje in raba objektov,
– zazidanost gradbene parcele je lahko
največ 70%, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.
Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih
objektov so dopustne na tak način, da se
s tem doseže enotno in celovito oblikovanje
zaključene stavbne mase,
– maksimalni vertikalni gabarit objektov
je lahko 12 m.
V ureditvenih enotah so dopustni tudi
objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki
(za poslovne objekte ...), vendar višino, ki
ne presega 15 m.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča kot celote pod zaporedno številko 2.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti
nepremičnine. Ponudbi za nakup zemljišča
je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki
znaša 70.000,00 €.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Občine Sežana št. 01311-0100005909
s pripisom št. 430-6/2010, in sicer do dneva
izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu
predmetne nepremičnine.
5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
nepremičnine umakne.
5.3. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se mu varščina brez obresti vrne
v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila
6.1. Nepremičnina se bo prodajala za
najmanj izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6.2. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru
da dva ali več ponudnikov za nakup posamezne gradbene parcele oziroma zemljišč, ki
predstavljajo celoto, ponudijo isto ceno, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi
dodatna pogajanja ali opravi med najugo-
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dnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer
za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
7. Pogoji sodelovanja
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije, in ki v roku
podajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO
in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za
DDV za pravne osebe);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike. Izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne sme biti starejši od
30 dni;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne ali dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu.
V primeru umika ponudbe se varščina ne
vrne.
– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju in morebitne druge stroške v zvezi
s pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le ta obstaja. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika
– Najugodnejši ponudnik bo izbran predvidoma v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
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varščina. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
10. Sklenitev pogodbe
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve
(20% DDV) in stroške notarskih overitev.
Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine.
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine parc. št. 3791/7, k.o. Sežana«
naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni
Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba
št. 10) ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati
na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo
lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali na
spletni strani www.sezana.si.
11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 23. 11. 2010, do 10. ure.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija, dne
25. 11. 2010, ob 13. uri, v mali sejni sobi
Občine Sežana.
12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije: podrobnejše informacije
v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na
tel. 05/73-10-100 ali 05/73-10-107.
Občina Sežana
Št. 478-2600-003/2010
Ob-6361/10
Občina Videm na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju,
tel. 02/761-94-00, faks 02/761-94-01, e-pošta: info@videm.si.
II. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
1. Zemljišče parc. št. 153/5, travnik,
v izmeri 932 m2, k.o. Jurovci, za izhodiščno
ceno 23.300,00 EUR.

2. Zemljišče parc. št. 153/6, travnik,
v izmeri 942 m2, k.o. Jurovci, za izhodiščno
ceno 23.550,00 EUR.
3. Zemljišče parc. št. 153/8, travnik,
v izmeri 955 m2, k.o. Jurovci, za izhodiščno
ceno 23.875,00 EUR.
Vsa zemljišča se nahajajo v območju
poselitve, in sicer v območju stanovanj, ki
je namenjeno stanovanjski, kmetijski in poslovni dejavnosti.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV in komunalni prispevek.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč – sklenitev prodajne pogodbe
IV. Pogoji prodaje.
1. Vsako zemljišče navedeno pod točko
II se prodaja kot zaokrožena celota.
2. Nakup po načelu videno kupljeno.
3. Ponudnik mora do poteka roka za oddajo ponudbe plačati varščino v višini 10%
ponujene cene za zemljišče na transakcijski
račun Občine Videm št.: 0133 5010 0017
246, sklic 00 194 003, Banka Slovenije.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna
v kupnino.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v določenem roku podajo
pravilne ponudbe.
5. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime, priimek, naslov,
EMŠO),
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe (parc. št., površino, k.o.),
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
– dokazilo o vplačani varščini,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– davčno številko oziroma ID za DDV,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni
od zaključka razpisnega roka.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo ponudili isto višino kupnine za isto parcelo ob izpolnjevanju vseh pogojev, bo prodajalec izvedel
pogajanja.
8. Ponudbe morajo biti veljavne 60 dni
od poteka roka za oddajo ponudbe na podlagi tega razpisa.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla.
10. Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v 15 dneh
od datuma odpiranja ponudb. O najugodnej-
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šem ponudniku bo s sklepom odločala komisija, ki jo bo imenoval župan. Odločitev
komisije je dokončna.
12. Občina Videm lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena.
V. Drugi pogoji:
V primeru, da bo komunalno infrastrukturo gradil kupec, bo z njim sklenjena pogodba o opremljanju. Po pogodbi bo kupec
zavezan zgrajeno opremo neodplačno prenesti v last prodajalca.
VI. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v osmih dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe,
varščina zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega zbiranja ponudb so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve (20%
DDV na prodajno ceno) in stroške notarskih
storitev. Zemljiškoknjižni prenos izvrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini po plačilu celotne kupnine.
VII. Rok, naslov in informacije:
Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe za
nakup nepremičnin pošljejo v zaprti kuverti
ali oddajo osebno do vsakega prvega torka v tekočem mesecu (začetek november
2010) na naslov: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, z oznako
na kuverti: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – parcele Tržec«. Osebno dostavljene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini Videm, najkasneje do
12. ure. Za pravočasno se šteje tudi pošiljka
oddana priporočeno s povratnico po pošti
s poštnim žigom na dan, ki predstavlja rok
za oddajo ponudb (vsak prvi torek v mesecu).
V primeru prejema ponudb bo javno odpiranje ponudb prvi petek po poteku roka
za oddajo ponudb ob 10. uri v sejni sobi
Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284
Videm pri Ptuju.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika.
Na sprednji strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Obrazci na katerih je potrebno oddati
ponudbe so dostopni na internetni strani
Občine Videm: obcina.videm.si.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na sedežu Občine Videm
oziroma po tel. 02/761-94-04, kontaktna
oseba mag. Darinka Ratajc – direktorica
občinske uprave. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
VIII. Pravila javnega zbiranja ponudb:
javno zbiranje ponudb se izvaja po Zakonu
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Občina Videm
Št. 10/2010
Ob-6376/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, objavlja na podlagi Zakona

o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
Odl.US, 100/09 in 49/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo proizvodnih in pisarniških
prostorov v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema: predmet najema so
proizvodni in pisarniški prostori na naslovu
Koroška cesta 37a v Velenju, ki se nahajajo
v poslovnem objektu, vpisanem v vložku
št. 3621, podvložek št. 3621/2, k.o. Velenje,
in sicer: v skupni izmeri 1323,31 m2.
III. Izodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 2 EUR/m2, (brez DDV, ki
bremeni najemnika).
IV. Pogoji najema
1. Najemnik bo prevzemal obveznosti
za tekoče vzdrževanje predmeta najema in
vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki
se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo
bo najemnik opravljal, je izključno stvar in
breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške
obratovanja (električna energija, ogrevanje,
čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov,
komunikacije, varovanje in drugo). Najemnik
s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. Proizvodni in pisarniški prostori se oddajajo za dobo petih let, od
15. 11. 2010 dalje. Najemodajalec bo objekt
redno vzdrževal tako, da bo ohranjena uporabna vrednost poslovnega prostora.
2. Izbrani najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku pet dni po prejemu
pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem
primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist
najemodajalca. Kolikor izbrani najemnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot petnajst dni,
ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani
najemnik ne podpiše najemne pogodbe niti
v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži
njegovo varščino.
3. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku petnajst dni od
dneva izstavitve računa najemodajalca. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe.
4. Najemnik lahko odda predmet najema
v podnajem. K izbiri podnajemnika, višini
najemnine in vsebini podnajemne pogodbe
da soglasje najemodajalec.
V. Pogoji sodelovanja
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, katerih namen je nuditi podjetniško
podporno okolje, z namenom povečanja možnosti za ustanavljanje podjetij in ustvarjanje
novih delovnih mest, pospešitve izkoriščanja
podjetniških in inovacijskih potencialov, ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v drugi
državi članici Evropske unije. Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljevanju: AJPES).
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki bodo ponudbi predložili ustrezno dokazilo o registraciji (izdano s strani AJPES) ter
izpis iz evidence Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investici-
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je, s katerimi se dokazuje vpis v evidenco
A subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na podračun EZR MOV,
št. 01333-0100018411, pri Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku osem dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga št. 1);
– Izpis iz AJPES;
– Dokazilo, da je ponudnik vpisan v evidenco A subjektov inovativnega okolja, ki jo
vodi Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije;
– Dokazilo o številu vključenih inkubiranih podjetij;
– Akt o ustanovitvi oziroma akt o delovanju kot dokazilo, da svojo dejavnost opravlja
po principu mrežnega podjetniškega inkubatorja;
– Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2);
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3);
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še devetdeset dni od dneva
odpiranja ponudb (Priloga št. 4);
– Ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine, določene
v točki III. tega javnega zbiranja ponudb
(Priloga št. 5);
– Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MOV, št. 01333-0100018411,
v višini izhodiščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28
76333-7141998-22101010;
– Overjeno pooblastilo v primeru, da se
ponudba poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 5. 11. 2010,
do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za
najem proizvodnih in pisarniških prostorov na naslovu Koroška 37a, Velenje«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali
nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo
upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merili za izbiro najugodnejše ponudbe
sta:
1. ponujena mesečna najemnina,
2. število vključenih inkubiranih podjetij.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne
5. 11. 2010, ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku pet dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po
merilih za ocenjevanje ponudb.
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4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo pri Tanji Ževart. Ogled prostorov je možen vsak delovni
dan med 9. in 13. uro, ob predhodni najavi
na tel. 03/896-15-40 (Tanja Ževart).
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo
ponudbe, vzorec najemne pogodbe in tabela za ocenjevanje, so objavljeni na spletni
strani Mestne občine Velenje: http://www.
velenje.si, v pisni obliki pa pri Katji Plazovnik, v Pravni službi, pisarna št. 16.
Mestna občina Velenje
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Evidence sindikatov
Št. 101-64/2010-7
Ob-6161/10
Pravila sindikata KRES d.o.o., s sedežem Gosposvetska 8, Ljubljana, sprejeta
na zboru sindikata podjetja KRES d.o.o.,
dne 24. 10. 1994, vpisana z odločbo Občine
Ljubljana Bežigrad, št. 028-48/94-3, z dne
14. 12. 1994 v evidenco statutov sindikatov
pri Občinskem sekretariatu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in občo upravo,
Ljubljana Bežigrad, pod zaporedno številko
144, se z dnem 13. 9. 2010 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-6375/10
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Božo Jašovič, Matjaž Kovačič, France
Arhar, Dušan Drofenik, Gorazd Trček, André-Marc Prudent, Igor Kragelj, Vera Dolinar, Drago Pišek, Anton Romih, Sibil Svilan,
Klemens Nowotny, Andrej Potočnik.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 10-020-000374

Ob-6344/10

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS)
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Agencija) objavlja, da je prejela vloge za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje
storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS – ITU-T Rec.
J.150) v radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz in namerava izdati odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi
pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz z največjo pasovno širino 400MHz.
B) Največja dovoljena spektralna gostota pretoka moči (ang. spectral power flux
density (pfd)) je predpisana z dokumentom
ITU RR AP30 in znaša v smereh sprejema
satelita -138dB(W/(m2.27MHz)) in v ostalih
smereh -108dB(W/(m2.27MHz)).
C) Agencija je prejela vloge za naslednja
območja pokrivanja:
C1) Občine: Železniki, Cerkno in južni
del Občine Škofja Loka.
C2) Občine: Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje,
Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Kranj, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer,
Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Šenčur, severni del Občine Škofja Loka,
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Tržič, Vodice in Vrhnika (Osrednji del Slovenije – 28
občin).
C3) Občina: Tolmin.
C4) Občine: Apače, Beltinci, Benedikt,
Cankova, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik, Dornava, Duplek,
Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,
Grad, Hajdina, Hoče - Slivnica, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lenart, Ljutomer, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci,
Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj,
Puconci, Rače - Fram, Radenci, Razkrižje,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše,
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj,
Šmarje pri Jelšah, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Videm, Zavrč,
Žetale (severo-vzhodni del Slovenije – 65
občin).
V C1 je razpoložljiv frekvenčni pas širine
400 MHz, v C2 je razpoložljiv pas širine 260
MHz, v C3 je razpoložljiv pas širine 800 MHz

in v C4 je razpoložljiv pas širine 400 MHz.
Kot je določeno v točki A, se lahko enemu
operaterju dodeli največja pasovna širina
400MHz.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijske frekvence pod navedenimi pogoji, da v štiridesetih
dneh od objave tega javnega poziva oddajo
vloge za dodelitev radijskih frekvenc, ki so
predmet te objave.
V vlogi naj vlagatelj navede območje pokrivanja za katero izraža interes (C1, C2, C3
in/ali C4). V vlogi lahko vlagatelj poda tudi
predlog o višini plačila za uporabo radijskih
frekvenc (ZEKom, 56. člen, točka 4). Morebitne predloge o višini plačila za uporabo
radijske frekvence bo Agencija obravnavala
kot zaupne.
Kolikor Agencija v štiridesetih dneh ne
prejme dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je na
območju mogoče radijske frekvence dodeliti
vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob izpolnjevanju pogojev določenih
z zakonom in na njegovi podlagi izdanih
predpisov, izda odločbo o dodelitvi radijskih
frekvenc, ki so predmet te objave.
Če Agencija v roku prejme dodatne vloge
in na območju ni mogoče radijske frekvence
dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže
in objavi javni razpis za dodelitev radijske
frekvence.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 10-020-000387
Ob-6371/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Kopra
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Kopra in sicer:
kanal 34 (radijska frekvenca kanala 578
MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.

2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega
televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi
prvega kriterija še vedno enakovredni, bo
višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje
število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Kopra.
3.1 Cena ponujenih storitev (0-20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2. Sedež ponudnika (0-20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju
pa prejme 20 točk.
3.3. Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0 – 20 točk)
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Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 23. november 2010 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9.
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14. ure.
Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 26. novembra 2010 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 10-020-000387
Ob-6372/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Ilirske Bistrice
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radi-
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odifuzije DVB-T na območju Ilirske Bistrice
in sicer: kanal 45 (radijska frekvenca kanala
666 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega
televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi prvega kriterija še vedno enakovredni,
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje število točk na podlagi merila »Sedež
ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi drugega kriterija še vedno enakovredni,
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima
ponudnik večje število točk na podlagi merila »Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Ilirske Bistrice.
3.1 Cena ponujenih storitev (0-20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0-20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od

razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0 – 20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 23. november 2010 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja, morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9.
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14. ure.
Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 26. novembra 2010 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 10-020-000387
Ob-6373/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
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sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Puconcev
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Puconcev in sicer: kanal 52 (radijska frekvenca kanala 722 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega
televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi prvega kriterija še vedno enakovredni,
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje število točk na podlagi merila »Sedež
ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi drugega kriterija še vedno enakovredni,
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima
ponudnik večje število točk na podlagi merila »Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Puconcev.
3.1. Cena ponujenih storitev (0-20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20

in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2. Sedež ponudnika (0-20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju
pa prejme 20 točk.
3.3. Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0 – 20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 23. november 2010 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja, morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9.
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14. ure.
Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 26. novembra 2010 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 10-020-000387
Ob-6374/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
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40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Škofje Loke
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Škofje Loke in
sicer: kanal 50 (radijska frekvenca kanala
706 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega
televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi
prvega kriterija še vedno enakovredni, bo
višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje
število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Škofje Loke.
3.1 Cena ponujenih storitev (0-20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
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cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2. Sedež ponudnika (0-20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju
pa prejme 20 točk.
3.3. Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0 – 20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 23. november 2010 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponud-
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bo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času
uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka
od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do
14. ure. Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko ponudnik predloži ponudbo od 8.
do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 26. novembra 2010 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-6366/10
Na podlagi prvega odstavka 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
predsednica uprave družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., Otoki
21, Železniki, objavlja, da je dne 8. 10. 2010
predložila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju notarski odpravek pogodbe
o pripojitvi.
Opr. št.: SV 981/2010, ki sta jo dne 8. 10.
2010 sklenila Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., Otoki 21, Železniki,
kot prevzemna družba, in Tehtnica Železniki, Podjetje precizne mehanike in elektronike, d.o.o., Na Plavžu 79, Železniki, kot
prevzeta družba. Pogodbo o pripojitvi je dne
15. 10. 2010 pregledal nadzorni svet prevzemne družbe in v skladu s 584. členom
ZGD-1 podal pisno poročilo, s katerim pripojitev podpira.
Prevzemna družba Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., je edini ustanovitelj in edini družbenik prevzete družbe
Tehtnica Železniki, Podjetje precizne mehanike in elektronike, d.o.o.. Prevzeta družba
nima nadzornega sveta.
Delničarji prevzemne družbe imajo od
22. 10. 2010 dalje, vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, v tajništvu prevzemne družbe
na vpogled listine, ki jih določa drugi odstavek 586. člena ZGD-1.
Vsakemu delničarju prevzemne družbe,
ki bo zahteval prepis listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava prevzemne družbe v skladu z določili četrtega odstavka 586. člena
ZGD-1, najpozneje naslednji delovni dan
po prejemu zahtevka, zagotovila brezplačni
prepis teh listin.
Domel, d.d.
predsednica uprave
dr. Jožica Rejec
Ob-6353/10
V skladu s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah vas obveščam, da bom
zaradi upokojitve oziroma prenosa dejavnosti k podjetju predvidoma 31. 12. 2010
prenehal poslovati kot samostojni podjetnik
posameznik in da se bo vsa dejavnost opravljala v gospodarski družbi Prevozi Žižek
d.o.o., sedež Gornja Bistrica 116b, 9232
Črenšovci.
Anton Žižek s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6348/10
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah in sklepom edinega
družbenika Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft MBH z dne 25. 8. 2010,
družba Henkel Slovenija, d.o.o. objavlja
skrajšani sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Osnovni kapital družbe Henkel Slovenija, d.o.o., ki znaša 25.368.148,00 EUR, se

zaradi prevelikega obsega lastnega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe
zmanjša za 15.000.000,00 EUR, tako da je
osnovni kapital po izvedenem zmanjšanju
10.368.148,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
se bo osnovni vložek dosedanjega družbenika Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft MBH zmanjšal za nominalni znesek 15.000.000,00 EUR ter po izvršenem
zmanjšanju znašal 10.368.148,00 EUR.
Po izvedeni registraciji zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodnem registru se
znesek, za katerega se osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjša, izplača
dosedanjemu družbeniku Henkel Central
Eastern Europe Gesellschaft MBH.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Henkel Slovenija, d.o.o.
Po pooblastilu odvetnik Danilo Grilj
Ob-6362/10
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah in sklepom edinega družbenika Anga d.o.o. Ljubljana, Kotnikova
ulica 5, z dne 11. 10. 2010, družba Manet
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 22, objavlja skrajšani sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Osnovni kapital družbe Manet d.o.o.
Ljubljana, ki znaša 290.297,00 EUR se
zaradi prevelikega obsega lastnega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe
zmanjša za 260.297,00 EUR, tako da je
osnovni kapital po izvedenem zmanjšanju
30.000,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se
bo osnovni vložek dosedanjega družbenika
Anga d.o.o. Ljubljana, zmanjšal za nominalni znesek 260.297,00 EUR ter bo po izvršenem zmanjšanju znašal 30.000,00 EUR.
Po izvedeni registraciji zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodnem registru se
znesek, za katerega se osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjša, izplača
edinemu družbeniku Anga d.o.o. Ljubljana.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Manet d.o.o. Ljubljana

Sklici skupščin
Ob-6347/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08,
68/08, 42/09, 65/09) in 28. člena Statuta družbe Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d.
Žalec, uprava družbe Hmezad Kmetijstvo
Žalec d.d., Cesta Žalskega tabora 1, 3310
Žalec, sklicuje

7. redno skupščino družbe
Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d., Cesta
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec,
ki bo v četrtek, dne 25. 11. 2010, ob
9. uri, v sejni sobi Hmezad KZ Gotovlje
z.o.o., Gotovlje 71, 3310 Žalec, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Skladno s Poslovnikom o delu skupščine
uprava otvori delo skupščine ter ugotovi, koliko delnic je na skupščini prisotnih.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini izvedbo volitev in sprejem:
Sklep št. 1: – za predsednika skupščine
se izvoli: Rajko Vrečer, odvetnik;
– za preštevalca glasov se izvolita: Jelica
Bizjak, Darinka Pikl;
– seji prisostvuje notar Gabrilo Srečko, ki
ga vabi uprava.
2. Obravnava zapisnika in sklepov 6.
redne skupščine Hmezad Kmetijstva Žalec
d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem:
Sklep št. 2: Zapisnik 6. redne skupščine
Hmezad Kmetijstva Žalec d.d. se potrdi.
3. Poslovanje družbe Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d. v letih 2008 in 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme:
Sklep št. 3: Skupščina se seznani z Letnima poročiloma za leto 2008 in za leto
2009 ter s pisnima poročiloma nadzornega
sveta o preveritvi letnih poročil.
Sklep št. 4: Skupščina sprejme Letni poročili za leto 2008 in za leto 2009 ter podeljuje upravi družbe in članom nadzornega
sveta družbe razrešnici za poslovno leto
2008 in 2009, s katerima potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnih letih 2008 in 2009.
4. Preoblikovanje družbe Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d. iz delniške družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
Uprava po uskladitvi z delničarkami
predlaga skupščini skladno s 648. členom
Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1
sprejem sklepa o preoblikovanju delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Sklep št. 5: Skupščina sklene, da se
družba Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d. skladno s 648. členom Zakona o gospodarskih
družbah – ZGD-1 preoblikuje iz delniške
družbe (d.d.) v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Notarski zapis družbene
pogodbe je sestavni del sklepa o preoblikovanju delniške družbe Hmezad Kmetijstvo
Žalec d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo – Hmezad Kmetijstvo Žalec d.o.o.,
z naslednjimi sestavinami:
firma družbe: Hmezad Kmetijstvo Žalec
d.o.o.,
sedež: Cesta Žalskega tabora 1, 3310
Žalec,
osnovni kapital: 750.600,00 EUR.
Sklep št. 6: Skupščina sklene, da se
z dnem 25. 11. 2010 za direktorja družbe
Hmezad Kmetijstvo Žalec d.o.o. imenuje
Natek Andrej za dobo 4 let. Direktor zastopa
družbo brez omejitev in samostojno.
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5. Sprejem nove družbene pogodbe.
Uprava po uskladitvi z delničarkami
predlaga skupščini sprejem nove družbene
pogodbe, ki je potrebna za izvedbo točke
4.
Sklep št. 7: Skupščina sklene, da se
skladno s spremembo pravno-organizacijske oblike družbe temu ustrezno primerno spremeni družbena pogodba in sprejme
nova družbena pogodba družbe Hmezad
Kmetijstvo Žalec d.o.o.
6. Razno.
V smislu razreševanja vprašanj družbe
je pod to točko mogoče s strani delničarjev
postaviti na skupščini vprašanja ter dajati
predloge in pobude. Pod to točko ni predvidenih sklepov.
Celotno skupščinsko gradivo je na razpolago vsak delovni dan, med 13. in 15. uro,
v Odvetniški pisarni Vrečer, o.p., d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v Odvetniško družbo Vrečer o.p., d.o.o., Kidričeva 25, 3000
Celje (tel. 03/490-01-07, faks 03/490-01-06)
pisno prijavijo svojo udeležbo, kar pomeni,
da mora biti posamezna prijavnica v roku
tri dni pred zasedanjem skupščine vložena
na sedežu odvetniške pisarne oziroma prispeti na sedež Odvetniške družbe Vrečer,
o.p., d.o.o.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se
v roku pol ure od napovedanega pričetka
skupščina ponovno sestane in je sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hmezad Kmetijstvo Žalec d.d.
direktor družbe
Andrej Natek
Ob-6367/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 35. in 36. člena
Statuta družbe Domel d.d. uprava družbe
sklicuje
16. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 23. 11. 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe Domel d.d. v Železnikih,
Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
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2. Soglasje skupščine k pripojitvi družbe
Tehtnica Železniki, Podjetje precizne mehanike in elektronike, d.o.o., Na Plavžu 79,
Železniki in potrditev pogodbe o pripojitvi.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: skupščina družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., Otoki
21, Železniki, soglaša s pripojitvijo in potrjuje pogodbo o pripojitvi, med družbo Domel,
Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d.,
Otoki 21, Železniki, kot prevzemno družbo in
družbo Tehtnica Železniki, Podjetje precizne
mehanike in elektronike, d.o.o., Na Plavžu
79, Železniki, kot prevzeto družbo, sklenjeno dne 8. 10. 2010, v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 981/2010. Pogodba o pripojitvi
opr. št. SV 981/2010 z dne 8. 10. 2010, je
priloga tega sklepa.
3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
Delniška družba Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., s skrajšano
firmo Domel, d.d., s sedežem v Železnikih,
poslovni naslov Otoki 21, 4228 Železniki,
matična št. 5045401000, se z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo:
Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o., s skrajšano firmo Domel, d.o.o.,
s sedežem v Železnikih in istim poslovnim
naslovom Otoki 21, 4228 Železniki ter značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.
Dejavnosti družbe se spremenijo in dopolnijo tako, da so dejavnosti družbe:
18.200
24.530
25.731
25.732
25.990
26.110
26.510
27.110
27.510
27.520
28.210
28.290
28.250
28.410
28.490
28.920
28.930
28.940
28.960
28.990

Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa
Litje lahkih kovin
Proizvodnja ročnega orodja
Proizvodnja orodja za stroje
Proizvodnja drugje
nerazvrščenih kovinskih
izdelkov
Proizvodnja elektronskih
komponent
Proizvodnja merilnih,
preizkuševalnih navigacijskih
instrumentov in naprav
Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in
transformatorjev
Proizvodnja električnih
gospodinjskih naprav
Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih naprav
Proizvodnja peči in gorilnikov
Proizvodnja drugih strojev in
naprav za splošne namene
Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva
Proizvodnja strojev za
oblikovanje in obdelavo kovin
Proizvodnja drugih
obdelovalnih strojev
Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev
Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo
Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo
Proizvodnja strojev za plastiko
in gumo
Proizvodnja strojev za druge
posebne namene

33.110
33.120
33.130
33.140
33.190
33.200
46.120
46.140
46.180
46.190
46.430
46.460

46.470
46.510
46.520

46.620
46.630
46.660
46.690
46.720
47.430
47.540

47.590

47.630
49.410
49.420
62.020
63.110
64.910
68.200
71.120
71.200
72.110

Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Popravila elektronskih in
optičnih naprav
Popravila električnih naprav
Popravila drugih naprav
Montaža industrijskih strojev
in naprav
Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme,
ladij, letal
Specializirano posredništvo
pri prodaji drugih določenih
izdelkov
Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih
izdelkov
Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi
napravami
Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki in
medicinskimi potrebščinami in
materiali
Trgovina na debelo
s pohištvom, preprogami in
svetili
Trgovina na debelo
z računalniškimi napravami
Trgovina na debelo
z elektronskimi in
telekomunikacijskimi
napravami in deli
Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji
Trgovina na debelo
z rudarskimi in gradbenimi
stroji
Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in opremo
Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z avdio in video napravami
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z električnimi gospodinjskimi
napravami
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za
gospodinjstvo
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
Cestni tovorni promet
Selitvena dejavnost
Svetovanje o računalniških
napravah in programih
Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
Dejavnost finančnega zakupa
Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in
analiziranje
Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
biotehnologije
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72.190
72.200
73.200
77.390
78.100
78.200
78.300

Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega
mnenja
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev
v najem in zakup
Dejavnost pri iskanju
zaposlitve
Posredovanje začasne
delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša
5.184.051,08 EUR, se v celoti transformira
v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 5.184.051,08 EUR.
Domel Holding družba pooblaščenka, d.d., kot edini delničar postane edini družbenik družbe, imetnik celotnega
poslovnega deleža v višini 100% oziroma celotnega osnovnega vložka v višini
5.184.051,08 EUR.
Sprejme se akt o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni
del tega sklepa in prične veljati z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register. Akt o ustanovitvi nadomesti statut družbe Domel,
Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d.,
statut z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register preneha veljati.
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register preneha mandat predsednici uprave družbe.
Za poslovodjo – direktorico družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati,
d.o.o., se imenuje dr. Jožico Rejec, stanujočo
Knape 14, Selca, EMŠO: 2003955505421,
z mandatno dobo štirih let od dneva vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
Skupščina pooblašča predsednika uprave
družbe Domel Holding, d.d., da s poslovodjo – direktorico dogovori in v imenu družbe
sklene pogodbo o zaposlitvi.
Mandat članov nadzornega sveta družbe
Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., traja do vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register.
Glede na to, da je družba Domel Holding
družba pooblaščenka, d.d., edini delničar
družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. izjava po tretjem odstavku
648. člena ni potrebna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepa pri prvi točki dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina),
za sprejem sklepa pri drugi točki dnevnega
reda je potrebna večina najmanj treh četrtin
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, za sprejem sklepa pri tretji točki dnevnega reda pa je potrebna večina najmanj devet
desetin osnovnega kapitala. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno
najavijo upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Zadnji dan prijave
na skupščino je presečni dan, na katerega se
bo upoštevalo število glasov, ki jih ima posamezni delničar. Pooblaščenci delničarjev

morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez
predhodne pisne prijave ne bo možna.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 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. Delničarji lahko
k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo
predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic
skupščine le, če delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, listine določene v 586. členu ZGD-1 in besedilo predlaganega akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o., so
na vpogled brezplačno vsem delničarjem
na poslovnem naslovu družbe vsak delovni
dan, od objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Vsa popolna besedila listin in predlogov iz
drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, so
objavljena na spletni strani družbe (www.domel.si), lahko pa se pridobijo na poslovnem
naslovu družbe vsak delovni dan, od objave
sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure tako, da se delničarji
ali njihovi pooblaščenci zglasijo pri tajništvu
uprave. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz
prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Delničarje prosimo,
da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja in s podpisom potrdijo svojo prisotnost. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom.
Domel, d.d.
dr. Jožica Rejec, predsednica uprave
Ob-6386/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. sklicuje
16. zasedanje skupščine
delničarjev NLB d.d., Trg republike 2,
1520 Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 25. 11. 2010, s pričetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3
v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter
izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Izvolijo se delovni organi skupščine v naslednji sestavi:
– za člana verifikacijske komisije se izvoli
Marko Jerič;
– za člana verifikacijske komisije se izvoli
Jure Košar.
2. Odobreni kapital.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Nadomesti se dosedanji tretji odstavek 5. člena Statuta NLB d.d. z novim besedilom, tako da se po novem pravilno glasi:
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»Uprava banke je pooblaščena, da
v obdobju osmih mesecev od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine
dne 25. 11. 2010, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital
banke enkrat ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15 (sedemintridesetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstodevetinsedemdeset 15/100) EUR (odobreni
kapital). Za znesek iz naslova odobrenega
kapitala povečanega osnovnega kapitala
se lahko izda skupno največ 4.452.976
(štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset) novih navadnih
delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti,
ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega
sveta. Nove delnice se izdajo s pravicami,
pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala
in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko
izdajo proti plačilu v denarju.«
2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja in hkrati zadolžuje upravo in nadzorni
svet NLB d.d., da pooblastilo iz odobrenega
kapitala iz točke 2.1. tega sklepa uresničita
zgolj z namenom podpore izvajanju Strategije NLB d.d. kot regionalne banke, prilagoditve na nove zahteve po višjem regulatornem kapitalu in zagotavljanja kapitalske
trdnosti NLB d.d.
2.3. Skupščina delničarjev NLB d.d. zadolžuje upravo in nadzorni svet NLB d.d., da
pooblastilo iz odobrenega kapitala iz točke
2.1. tega sklepa uresničita najkasneje do
31. 3. 2011.
3. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta Gregor
Dolenc dne 18. 7. 2010 na podlagi odstopne
izjave prenehal funkcijo člana nadzornega
sveta NLB d.d.
Na njegovo mesto se za nadomestnega člana nadzornega sveta izvoli Antona
Macuha, in sicer za čas trajanja do poteka
mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na 14. redni
skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30. 6.
2009.
V skladu z določbami ZGD-1 sta predlagatelja sklepov pri posameznih točkah dnevnega reda uprava in nadzorni svet, razen pri
točki 3, kjer je predlagatelj le nadzorni svet.
Gradiva:
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za
skupščino so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe na naslovu Trg republike 2,
1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, objavljena pa
so tudi v elektronskem sistemu obveščanja
Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis
veljavnega Statuta NLB d.d. kot tudi čistopis
statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.
Pogoji udeležbe:
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je
21. 11. 2010, ali njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo. Udeležbo na skupščini je po-
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trebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo,
ki mora na sedež družbe prispeti v času od
objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež
družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljub
ljana), naslovljene na Oddelek sekretariata,
prispejo najkasneje do vključno tri dni pred
dnem zasedanja skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan
skupščine predložiti javno listino, iz katere
izhaja njihova upravičenost za zastopanje
delničarja, ki ni starejša od 3 dni.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa,
o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 29. 10. 2010.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do 29. 10. 2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja
pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca,
in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki
je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si,
ki mora na sedež družbe prispeti v času od
objave tega sklica dalje, do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi
tudi po elektronski pošti v enakem roku kot
v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki
kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2010@nlb.si. Družba si pridržuje pravico
do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo
po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo
predlogov za objavo nasprotnih predlogov:
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo
družbi tudi po elektronski pošti v enakem
roku in z enako vsebino kot v pisni obliki,
in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na
elektronski naslov Skupscina2010@nlb.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega
reda in nasprotne predloge po elektronski
pošti.
Uprava NLB d.d.
Ob-6389/10
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
z 39. členom Statuta Talum d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava
družbe sklicuje
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zasedanje skupščine
Talum d.d. Kidričevo,
dne 23. 11. 2010, s pričetkom ob 12.30,
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom
zasedanja:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– dr. Miro Žunec za predsednika skupščine,
– Marko Drobnič in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe Talum d.d. Kidričevo
v predloženi vsebini.
V skladu s sprejetimi spremembami se
izdela čistopis Statuta.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
družbe z obrazložitvijo predloga, je dostopno in na razpolago za vpogled na sedežu
družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10,
vsak delovni dan, od 8. do 13. ure, od dneva
objave sklica skupščine dalje, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Predlog sprememb statuta družbe z obrazložitvijo, bo uprava posredovala delničarjem na njihovo pisno zahtevo in v roku
3 dni od dneva prejema zahteve delničarja
za posredovanje.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca presečnega dne (konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine)
vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD
d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca
navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo
udeležbo na skupščini.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu
s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo
nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1,
v roku 7 dni po dnevu objave sklica.
V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko
delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave
družbe podatke, ki so potrebni za presojo
predlagane točke dnevnega reda.
Talum d.d. Kidričevo
Uprava
Ob-6390/10
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
16. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d.,
Inženiring in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v ponedeljek, 22. 11. 2010, ob
11. uri, na sedežu družbe, na Savski cesti
13, v Sevnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določita Darja Gračner in Marko Vouk. Skupščini prisostvuje notar Alojz
Vidic.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa:
Skladno s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah se delnice manjšinskih
delničarjev družbe Stilles d.d., po seznamu delničarjev iz delniške knjige Stilles d.d.
na dan 18. 11. 2010, prenesejo na družbo
AFP d.o.o., Sela 2, Dobova. Manjšinskim
delničarjem se izplača odpravnina v višini 2,5 EUR za posamezno delnico. Prenos
delnic na družbo AFP d.o.o. se izvrši z dnem
preknjižbe v Klirinško depotni družbi, ki vodi
delnice v nematerialni obliki. Rok za izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem je
15 dni po izvedbi preknjižbe delnic.
Gradivo in listine za skupščino iz tretjega
odstavka 386. člena Zakona o gospodarskih
družbah so na vpogled vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na
sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica,
v tajništvu uprave, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, od dneva objave, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 18. 11. 2010.
Stilles, d.d.
Uprava – direktor
Štefan Teraž
Ob-6408/10
Na podlagi določila 18. člena Statuta
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
15. sejo skupščine
družbe Turistično podjetje
Portorož d.d.,
ki bo dne 22. 11. 2010, ob 11. uri, v prostorih DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:
Predsednik skupščine: Robert Krajnik.
Verifikacijska komisija: Irena Kastelic in
Tamara Groznik.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
Obrazložitev:
Za delovanje in izvedbo skupščine je
potrebno, da skupščina izvoli predsednika
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skupščine in druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine. V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06
s spremembami in dopolnitvami) mora vsak
skupščinski sklep potrditi notar v notarskem
zapisniku.
2. Sklepanje o soglasju za pripojitev
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.
k družbi DZS, založništvo in trgovina, d.d.
in soglasju k pogodbi o pripojitvi
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Turistično podjetje
Portorož, d.d. v skladu z določbo prvega
odstavka 585. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) podaja soglasje k pripojitvi družbe Turistično podjetje
Portorož d.d., Cesta solinarjev 6, 6320 Portorož, k družbi DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana,
in podaja soglasje k Pogodbi o pripojitvi,
sklenjeni med udeleženima družbama, dne
13. 10. 2010, v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 931/10,
ki predstavlja prilogo in sestavni del tega
sklepa.
Obrazložitev:
Družbi DZS, založništvo in trgovina, d.d.
in Turistično podjetje Portorož, d.d. sta dne
13. 10. 2010 sklenili Pogodbo o pripojitvi
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.
k družbi DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
in pripravili Skupno poročilo poslovodstva
o pripojitvi. Nadzorni svet družbe Turistično podjetje Portorož, d.d. je dne 18. 10.
2010 na podlagi navedene dokumentacije in
Poročila neodvisnega revizorja o opravljeni
reviziji pripojitve družbe Turistično podjetje
Portorož, d.d. k družbi DZS, založništvo in
trgovina, d.d., ki ga je pripravila revizijska
družba Renoma družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, dne 14. 10. 2010,
pregledal nameravno pripojitev in pripravil
pisno poročilo o pripojitvi. Pripojitev družb
se izvaja zaradi zagotovitve večje racionalizacije poslovanja združenih družb in s tem
izboljšanje poslovnih rezultatov ter organizacijske optimizacije in maksimiranja potencialnih sinergij znotraj skupine lastniško
povezanih podjetij, kateri pripadata DZS, založništvo in trgovina, d.d. in Turistično podjetje Portorož, d.d.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini
osebno ali preko pooblaščenca na podlagi
pisnega pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti
predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica

skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov ter besedilo predlaganih
sprememb statuta je delničarjem na vpogled vsak delovni dan, od dneva objave
sklica skupščine do dneva skupščine, med
10. in 12. uro, v tajništvu družbe, Obala 26,
Portorož.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne, v istih prostorih, in
istim dnevnim redom, ob 12. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava družbe obvešča, da je dne
21. 10. 2010 Okrožnemu sodišču v Kopru
predložila pogodbo o pripojitvi in obvešča
delničarje, da je vsak delovni dan, od dneva
objave sklica skupščine do dneva skupščine, med 10. in 12. uro, v tajništvu družbe, Obala 26, Portorož, omogočen vpogled
v celotno gradivo v zvezi s pripojitvijo v skladu z drugim in tretjim odstavkom 586. člena
ZGD-1. Delničarji imajo po četrtem odstavku
586. člena ZGD-1 pravico zahtevati, da jim
družba najkasneje naslednji delovni dan po
prejemu zahteve brezplačno izroči prepis
navedenih listin.
Turistično podjetje Portorož d.d.
Uprava družbe
Direktor
Marjan Božnik
Nadzorni svet družbe
Predsednik nadzornega sveta
Bojan Petan
Ob-6428/10
Na podlagi točke 10.23. Statuta družbe
DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava
družbe sklicuje
skupščino
delničarjev družbe DZS, založništvo in
trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana,
ki bo v torek, 23. 11. 2010, ob 11. uri, na
sedežu družbe, Dalmatinova ulica 2, Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
2. Sklepanje o odobrenem kapitalu.
3. Sklepanje o soglasju za pripojitev
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.
k družbi DZS, založništvo in trgovina, d.d.
in soglasju k pogodbi o pripojitvi.
4. Sklepanje o povečanju osnovnega
kapitala zaradi pripojitve družbe Turistično
podjetje Portorož, d.d. k družbi DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:
Ad 2/ 1. Statut družbe DZS, d.d. se
v skladu z določbo drugega in tretjega odstavka 353. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) ter drugim odstavkom
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354. člena in prvim odstavkom 356. člena
ZGD-1, v točki 04.04. (nič štiri. nič štiri) spremeni tako, da se glasi:
»Uprava družbe je pooblaščena, da
poveča osnovni kapital družbe skupno za
največ 3.405.938,07 (trimilijoneštiristopettisočdevetstoosemintrideset 07/100) EUR,
z izdajo novih delnic za vložke, v petih letih po vpisu te spremembe statuta v sodni
register.
V primeru povečanja osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic iz naslova
odobrenega kapitala je uprava družbe pooblaščena, da odloči o izključitvi prednostne
pravice delničarjev do novih delnic.
Nove delnice se lahko izdajo tudi za
stvarne vložke.
Nove delnice se izdajo samo s soglasjem
nadzornega sveta družbe.«
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe DZS, d.d., da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala uskladi besedilo statuta
družbe.
Ad 3/ Skupščina družbe DZS, d.d. v skladu z določbo prvega odstavka 585. člena
ZGD-1 podaja soglasje k pripojitvi družbe
Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta
solinarjev 6, 6320 Portorož, k družbi DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova
ulica 2, 1538 Ljubljana, in podaja soglasje
k Pogodbi o pripojitvi, sklenjeni med udeleženima družbama, dne 13. 10. 2010, v obliki
notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 931/10, ki predstavlja prilogo
in sestavni del tega sklepa.
Ad 4/ 1. Zaradi izvedbe pripojitve družbe
Turistično podjetje Portorož, d.d. k družbi
DZS, d.d. na podlagi Pogodbe o pripojitvi,
h kateri je skupščina dala soglasje s sklepom, sprejetim pod 3. točko dnevnega reda
tega zasedanja skupščine (v nadaljevanju:
pogodba o pripojitvi), se osnovni kapital
družbe DZS, d.d. poveča za izhodiščno višino 2.617.017,19 EUR z izdajo 627.142 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih
delnic. Končna višina povečanja osnovnega
kapitala je enaka dejanskemu številu delnic,
ki jih bo potrebno zaradi izvedbe pripojitve zagotoviti delničarjem družbe Turistično podjetje Portorož, d.d. po 3. točki tega
sklepa.
2. Povečanje osnovnega kapitala se
opravi s stvarnim prevzemom, katerega
predmet je celotno premoženje, z vsemi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz tega
premoženja, družbe Turistično podjetje Portorož, d.d. (v nadaljevanju: prevzeta družba),
ki ga bo družba DZS, d.d. (v nadaljevanju:
prevzemna družba) pridobila od prevzete
družbe na podlagi 3. člena pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.
3. Do novih delnic iz 1. točke tega sklepa
so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic
prevzete družbe na presečni dan za zamenjavo delnic v skladu z določbami Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Vsak izmed imetnikov delnic prevzete družbe je upravičen do takšnega števila delnic
iz 1. točke tega sklepa, ki je enako številu
delnic, katerih imetnik je na presečni dan
za zamenjavo delnic po prejšnjem stavku,
pomnoženem z menjalnim razmerjem, določenim v pogodbi o pripojitvi, in sicer z 1,066.
Kadar število delnic, izračunano po prejšnjem stavku, ni enako celemu številu, se
zaokroži na prvo nižje celo število.
4. Do novih delnic iz 1. točke tega sklepa skladno z določbo 589. člena ZGD-1, ni

Stran

2712 /

Št.

83 / 22. 10. 2010

upravičena prevzemna družba, kot imetnica
delnic prevzete družbe.
5. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe DZS, d.d., da:
– uskladi določbe statuta z izhodiščno
višino povečanja osnovnega kapitala in izhodiščnim številom delnic iz 1. točke tega
sklepa, in
– da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe
pripojitve po 3. točki tega sklepa uskladi
besedilo statuta družbe s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz 1. točke tega sklepa.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini
osebno ali preko pooblaščenca na podlagi
pisnega pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti
predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov ter besedilo predlaganih
sprememb statuta je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe na Dalmatinovi
ulici 2 v Ljubljani, vsak delavnik, med 10.
in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni
strani družbe (www.dzs.si).
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne v istih prostorih in istim
dnevnim redom ob 12. uri. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava družbe obvešča, da je dne
21. 10. 2010, Okrožnemu sodišču v Ljub
ljani predložila pogodbo o pripojitvi in obvešča delničarje, da je na sedežu družbe
na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, vsak delavnik, med 10. in 13. uro v tajništvu upra-
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ve omogočen vpogled v celotno gradivo
v zvezi s pripojitvijo v skladu z drugim in
tretjim odstavkom 586. člena ZGD-1. Delničarji imajo po četrtem odstavku 586. člena
ZGD-1 pravico zahtevati, da jim družba
najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve brezplačno izroči prepis navedenih listin.
DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Bojan Petan
Predsednik uprave
Ob-6447/10
Na podlagi določb statuta družbe in skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, uprava sklicuje
skupščino družbe INDE d.d. Vransko,
ki bo dne 23. 11. 2010 ob 15. uri, v prostorih družbe.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
imenovanje notarja.
3. Predstavitev poslovnega poročila o poslovanju za poslovno leto 2009 ter mnenje
nadzornega sveta družbe k letnemu poročilu
za leto 2009 ter ugotovitev bilančne izgube
družbe za poslovno leto 2009.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
5. Začetek postopka redne likvidacije in
imenovanje likvidacijskega upravitelja ter
njegova nagrada.
6. Razno.
Predlogi sklepov:
Ad. 2)
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Daniel Planinšec, za preštevalki glasov
se izvolita Anica Orehovec in Sabina Soršak. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
Ad. 3)
Skupščina se seznani z mnenjem nadzornega sveta družbe o poslovnem poročilu družbe za leto 2009. Ugotovi se bilančna izguba za poslovno leto 2009 v višini
186.229,00 EUR. Izguba poslovnega leta
2009 se pokrije iz sredstev rezerv.
Ad. 4)
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta za poslovno leto 2009
in jima podeli razrešnico za poslovno leto
2009.
Ad. 5)
Uvede se postopek redne likvidacije
za družbo INDE d.d. Vransko. V posledici
uvedbe likvidacijskega postopka se spremeni firma družbe, ki odslej glasi: INDE pro
izvodnja usnja in usnjene konfekcijske d.d.
– v likvidaciji, skrajšana firma: INDE d.d.
Vransko – v likvidaciji.
Z dnem vpisa sprememb v sodni register
se odpokličeta uprava/poslovodstvo družbe. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
mag. Iztok Kocjančič s.p., kateremu se določi mesečna nagrada za delo. Likvidacijski
upravitelj je dolžan izpeljati postopek redne
likvidacije v skladu s predpisi in poročati
skupščini družbe o poteku postopka. Dosedanji nadzorni svet nadaljuje z delom.

Predsednika skupščine se pooblasti,
da v notarski pisarni podpiše čistopis statuta družbe, v katerem bo upoštevan sklep
o spremembi firme v posledici uvedbe likvidacijskega postopka.
Ad. 6)
Uprava nima predlogov k tej točki.
Presečni dan za uresničevanje glasovnih
pravic je 23. 11. 2010.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci, ki so kot imetniki
(imenskih) delnic vpisani v delniško knjigo
družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavijo pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, na naslov: INDE d.d., tajništvo delniške
družbe, Vransko 136, 3305 Vransko.
Dopolnitev dnevnega reda
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.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahteve poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v
nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
družbi poslal predlog za objavo v skladu
s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točke dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu (tajništvu) družbe
Vransko 136, 3305 Vransko so od dneva
sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do
12. ure dostopni in brezplačni na vpogled.
Ponovno zasedanje skupščine
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih več kot 15% vseh
glasov, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne 23. 11. 2010, ob 18. uri, v istih
prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
INDE d.d. Vransko
Uprava delniške družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 521/10
Ob-6358/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja
iz Kopra, opr. št. SV 521/10 z dne 7. 5.
2010, je bilo 3-sobno stanovanje št. 14,
v I. nadstropju, v izmeri 75,11 m2, stavba
stoječa na parc. št. 90/1, št. 91/1, št. 91/5
ter št. 91/9, vse vpisane v zk. vl. 1095, k.o.
Hraše, last Bubnič Dragice, zastavljeno
v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice družbe z omejeno odgovornostjo GSI
d.o.o., s sedežem v Bertokih, Sermin št. 8A
v maksimalni višini 250.000,00 EUR glavnice s pripadki, z nominalno fiksno obr.
mero 6,80% letno, s končnim rokom vračila 6. 5. 2011 in ostalimi pogoji vračila, kot
izhaja iz Pogodbe o kratkoročnem kreditu
št. PG-1713125/10 z dne 6. 5. 2010 s klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe Nova kreditna banka Maribor d.d., m.
št. 5860580, ID za DDV SI94314527, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja
št. 4 ter v višini 405.000,00 EUR glavnice
s pripadki, z obr. mero sestavljeno iz 6M
Euriborja +4,50% letno, s končnim rokom
vračila 18. 4. 2020 in ostalimi pogoji vračila,
kot izhaja iz Pogodbe o dolgoročnem kreditu št. PG-2702816/10 z dne 6. 5. 2010 s
klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe Nova kreditna banka Maribor d.d., m.
št. 5860580, ID za DDV SI94314527, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja
št. 4.
SV 1302/10
Ob-6359/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 1302/10, opr. št. DK 76/10
z dne 13. 10. 2010, je bil poslovni prostor,
v naravi trgovina, pomožni prostori in sanitarije v skupni izmeri 98,81 m2, na naslovu
Ljubljanska c. št. 2, v Kopru, v objektu »tribune ob nogometnem stadionu« stoječem
na parc. št. 1441/5, vl. št. 1020, k.o. Koper,
pri čemer je bil opisani poslovni prostor
razdeljen v dva poslovna prostora, in sicer
v enega v površini 33,60 m2, ter v enega
v površini 65,21 m2, zastavljeno v zavarovanje terjatev upnice delniške družbe
Volksbank Kärnten Süd, e. Gen, enolična identifikacijska št. 1900625, s sedežem
9170 Ferlach, Hauptplatz št. 6, Republika
Avstrija, v višini 148.000,00 EUR glavnice
s pripadki, z obr. mero sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja in pribitka 5,625%, z zapadlostjo zadnjega obroka 20. 10. 2025 in
ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne
pogodbe z dne 13. 10. 2010 s klavzulo
izvršljivosti.
SV 918/10
Ob-6360/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 918/10
z dne 13. 10. 2010, je bilo stanovanje številka 9, v skupni izmeri 55,21 m2, ki se nahaja na naslovu Beltinci, Panonska ulica 7a,
v stavbi z identifikacijsko oznako 361, stoječi

na parceli številka 96/5, katastrska občina
Beltinci, ki ga je zastavna dolžnica Balažic
Martina, stanujoča Beltinci, Žitna ulica 3,
9231 Beltinci, pridobila po pravnomočnem
Sklepu o izročitvi Okrajnega sodišča v Murski Soboti – številka zadeve In 51/2009 – 72
z dne 25. 8. 2010, zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta
v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR
s pripadki.
SV 768/2010
Ob-6387/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o namenskem
hipotekarnem kreditu z Euribor klavzulo št. 102-131341, z dne 12. 10. 2010,
in sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone, z dne 13. 10. 2010,
opr. št. SV 768/2010, notarskega zapisa
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 15. 9.
2010, SV 683/2010 je dvosobno stanovanje, v II. nadstropju, št. 10, v stanovanjski
hiši v Gornji Radgoni, Porabska ulica 6,
stoječa na parceli 219/5, pripisana pri vložni številki 498, k.o. Gornja Radgona, ki
obsega: sobo, v izmeri 13,45 m2, sobo, v izmeri 14,06 m2, kuhinja, v izmeri 10,28 m2,
kopalnica z WC, v izmeri 5,13 m2, hodnik,
v izmeri 6,76 m2, in drugi prostori, v izmeri 1,94 m2, skupaj stanovanjske površine
51,60 m2, ter solastniški delež na skupnih
delih in napravah ter zemljišču last Rantaša Boštjana, na podlagi notarskega zapisa
notarke Danice Hojs, prodajne pogodbe
z dne 15. 9. 2010, SV 682/2010 zastavljeno
v zavarovanje denarne terjatve v znesku
30.000,00 EUR, obrestna mera: 6-mesečni
Euribor + 1,89%, efektivna obrestna mera
za kredit znaša ob odobritvi 3,40%, kreditojemalec bo vračal kredit v 240-mesečnih
anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega
zadnjega dne v mesecu, informativna anuiteta na dan sklenitve te pogodbe znaša
167,75 EUR, končni rok zapadlosti kredita
je 31. 12. 2030 v korist Raiffeisen banka
d.d. Zagrebška cesta 76, Maribor, matična številka: 5706491000, davčna številka:
ID:SI29370876.
SV 711/2010
Ob-6388/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 711/2010,
z dne 15. 10. 2010, je stanovanje št. 13,
v četrtem nadstropju, v izmeri 49,03 m2,
v stanovanjski stavbi, stoječi na parceli
št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, na naslovu Knafelčeva ulica 24, 2000 Maribor, v lasti Danice Kukovec, stanujoče Knafelčeva
ulica 24, 2000 Maribor, in zastavljeno v korist Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach,
eGen, Kirchberg am Raab 159, Avstrija EIŠ
1870734, za terjatev v višini 44.000,00 EUR
s pripadki.

SV 840/10
Ob-6429/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 840/10 z dne 14. 10.
2010, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje številka 2a, s pritiklinami, v skupni zmeri 62,50 m2, ki se nahaja
v prvem nadstropju stanovanjskega bloka
L-4, na naslovu Mengeš, Zavrti 36, prej Slamnikarska 27, stoječega na parcelni številki
130/4, stanovanjska stavba, v izmeri 324 m2,
ki je pripisana k vložku 2480, k.o. Mengeš,
katerega solastnika sta vsak do ene idealne
polovice, zastavitelja Viktor Loparić in Alojzija Loparič, in sicer na podlagi kupne pogodbe z dne 20. 9. 1990 in dveh aneksov z dne
11. 11. 1991 in 16. 11. 1993, zastavljeno
v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljub
ljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254000,
v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pripadki.
SV 674/10
Ob-6430/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 674/10, z dne 18. 10. 2010,
je nepremičnina, stanovanje, št. 2, v skupni
izmeri 100,39 m2, v I. nadstropju levo, z vhodom skozi garažo, v večstanovanjski hiši
v Mariboru, Streliška cesta 150a, stoječi na
parc. št. 1208/7, vpisani pri vl. št. 360, k.o.
Razvanje, katere lastnik do celote je Radivoj
Derbakov, stan. Streliška cesta 150a, 2000
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe, št. 1/97, z dne 10. 11. 1997, in aneksa
št. 1, k tej pogodbi, z dne 28. 1. 2003,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Radivoja in Zore Derbakov, oba stan.
Streliška cesta 150a, 2000 Maribor, v višini
10.300,00 EUR s pripadki.
SV 1308/10
Ob-6441/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1308/10, z dne 19. 10.
2010, je dvosobno stanovanje, št. 10, z ident.
št. 2100-740-10, neto tlorisne površine
69.20 m2, v mansardi večstanovanjskega
objekta, z ident. št. 740, z naslovom Tavčarjeva ulica 22, 4000 Kranj, ki stoji na nepremičnini parc. št. 11, k.o. Kranj, last zastavitelja Tomaža Hribarja, Cesta talcev 10, Kranj,
na temelju prodajne pogodbe, sklenjene
12. 10. 2010, s prodajalcem Markom Peternelom, Trstenik 2C, Golnik, zastavljeno v korist upnice UniCredit banke Slovenije d.d.,
Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična
številka 5446546000, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 124.000,00 EUR,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
6-mesečnega Euriborja in fiksne obrestne
marže v višini 1.90%-letno, obresti pa tečejo od črpanja kredita dalje, z odplačilom
v 180-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade v plačilo dne 31. 10. 2025.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 107/2010
Os-6194/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. I 1450/1999
z dne 7. 3. 2000, ki je postal pravnomočen
dne 18. 3. 2000, v zvezi s sklepom, opr.
št. In 107/2010 z dne 18. 6. 2010, ki je postal pravnomočen 16. 8. 2010, in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, opr.
št. IZV 2010/03181 z dne 7. 7. 2010, je
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer stanovanje, št. 59, identifikacijska št. 5443, ki se nahaja na naslovu, Ulica Matije Tomca 4, Domžale, v lasti
dolžnika, zarubljena v korist upnika Grasto
d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, zaradi izterjave 780,60 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 9. 2010
In 05/01087
Os-6084/10
Izvršitelj Milan Glažar je dne 3. 4. 2006
s pričetkom ob 13. uri v zadevi IN 05/01087
Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika
Paar Martina, Mladinska 4, Maribor, za upnika Probanka d.d., Svetozarevska ulica 12,
Maribor, v kraju Maribor, Mladinska ulica 4
pri dolžniku, ob prisotnosti Milana Glažarja
opravil rubež nepremičnine: trisobno stanovanje št. 8 v izmeri 102,33 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Mladinska
ulica 4, s solastniško pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah objekta in na zemljišču, na katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki stoji
na parceli št. 887, k.o. Maribor Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2010
VL 205444/2009
Os-6108/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. VL 205444/2009
z dne 9. 2. 2010, zaradi izterjave denarne
terjatve v višini 795,39 EUR s pp, je bil v korist upnika Kommunio d.o.o., Cesta v Kleče
12, Ljubljana, dne 7. 6. 2010 opravljen rubež
nepremičnine – stanovanja št. 22, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Goriška ulica 7, Maribor, v izmeri 25,33 m2,
od tega soba 21,43 m2, klet oziroma shramba 3,90 m2, ki stoji na parc. št. 678, k.o. Spodnje Radvanje, št. stavbe 32, št. stanovanja
22, last dolžnika Otona Šranca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2010
VL 98017/2010
Os-6092/10
Pri Okrajnem sodišču v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnika Ivan Benić,
Prežihova ulica 12, Brežice, zaradi izterjave
952,94 EUR, po izvršitelju Janko Zorčič, dne
17. 9. 2010 zarubilo nepremičnino, to je
dvosobno stanovanje št. 11, v II. nadstropju večstanovanjske hiše v skupni izmeri
58,21 m2. Stanovanje obsega kuhinjo, dve

sobi, hodnik, WC, kopalnico, shrambo, balkon in klet. Objekt stoji na parc. št. 1/18, k.o.
Brezje, št. zk. vl. 347, ki je v lasti dolžnika
Ivan Benič, Prežihova ulica 12, Brežice.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 9. 2010
VL 33339/2008
Os-6193/10
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 13. 6.
2008, pravnomočnim dne 6. 9. 2008, ki
ga je izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani,
je bilo stanovanje, na naslovu, Vodenska
cesta 48, Trbovlje, št. 14, v tretjem nadstropju, velikosti 48,60 m2, ki ni vpisano
v zemljiško knjigo – v lasti dolžnice do
1/2, zarubljeno v korist upnika Naše okolje
d.o.o., Kešetovo 4, Trbovlje, zaradi izterjave dolga 2.068,47 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 9. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3441/2010
Os-5700/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Edija Valentič, Vrtine 2, Pobegi,
zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 6. 9. 2010
sklenilo:
Pri nepremičninah s parc. št. 2515/4,
2515/5 in 2515/6, vl. št. 274, k.o. Sveti Anton, last predlagatelja do celote, se uvede
postopek za izbris stare hipoteke, vpisane
pod št. Dn 20/86 na podlagi posojilne pogodbe z dne 24. 12. 1985, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 580.000,00 YUD
s 4% obrestmi in pripadki.
Hipotekarnega upnika Trg. in proiz. podj.
Metalka n.sol.o. TOZD za maloob. prom.
Istra n.sol.o. Vrtojba, Dalmatinova 2, Ljub
ljana, se poziva, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave
tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 9. 2010
Dn 1501/2010
Os-5712/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Fabijo Škerlič, Aškerčeva ulica 16,
Izola, ki ga zastopa Nana Povšič Ružič,
notarka v Izoli, zaradi dopolnitve zemljiške
knjige, dne 30. 8. 2010 odločilo:
Predlog za uvedbo postopka nastavitve zemljiške knjige za parcelo št. 254/5.S,
dvorišče, v izmeri 120 m2, k.o. Gradi, se
zavrne.

Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 254/5.S, dvorišče, v izmeri 120 m2, k.o. Gradin, pri kateri je predlagatelj Fabijo Škerlič, Aškerčeva ulica 16,
Izola, EMŠO 0103956500056, z verjetnostjo
izkazal lastninsko pravico do celote.
Imetnike pravic na navedeni nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravici, navedeni v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj
pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2010
Dn 225/2007
Os-5940/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Sakovič Marjana in Sakovič Marije, oba
Novo Polje c. X/41, Ljubljana Polje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
parc. št. 411/7, k.o. Zadobrova, dne 20. 7.
2010, pod opr. št. Dn 225/2007 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
2. 10. 1979, sklenjene med Kos Josipom in
Kos Frančiško, oba Cesta v Kope 1, Ljub
ljana, ter Sakovič Marjanom in Sakovič Marijo, oba Novo Polje c. X/41, Ljubljana, za
parc. št. 411/7, k.o. Zadobrova.
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 15. 9. 2010
Dn 465/2009
Os-5942/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Picek Edvarda, Mucherjeva ulica 6, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus – Andrej Perdan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini garaža št.
SII8 pod Bratovševo ploščadjo, z ident.
št. 108.E, vpisana v podvložku št. 3055/61,
k.o. Stožice, Ljubljana, dne 23. 6. 2010, pod
opr. št. Dn 465/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe, št. L-483/VZ-PA z dne
14. 2. 1974, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem in Zorn Gorazdom, Ploščad BFA 3,
Ljubljana kot kupcem, za garažo št. 8, ki ima
sedaj ident. št. 108.E, vpisana v vl. 3055/61,
k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe, z dne 23. 3.
1994, ki je bila sklenjena med Zorn Gorazdom, Gubčeve brigade 65, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Picek Edvardom, Mucherjeva 6, Ljubljana, kot kupcem, za garažo št. 8,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki ima sedaj ident. št. 108.E, vpisana v vl.
3055/61, k.o. Stožice.
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 15. 9. 2010
Dn 6094/2007
Os-5943/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Eltez d.o.o., Šlandrova
ul. 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičninah: poslovni prostor št. 203, Šlandrova ulica 10, Ljubljana,
z ident. št. 57. E, vpisan vl. št. 2617/57, k.o.
Črnuče, poslovni prostor št. 202, Šlandrova
ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 58. E, vpisan
podvl. št. 2617/58, k.o. Črnuče, poslovni
prostor št. 201, Šlandrova ulica 10, Ljub
ljana, z ident. št. 59. E vpisan vl. št. 2617/59,
k.o. Črnuče, dne 15. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 6094/2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7. 1995,
sklenjene med Transing Trade d.o.o., Ljub
ljana, Ulica Stare pravde 10, kot prodajalcem in Razvojnim centrom Tivoli d.o.o., kot
kupcem za poslovne prostore št. 201, 202 in
203 v II. nadstropju, Šlandrova 10, Črnuče,
ki imajo sedaj iden. št. 57.E, vpisan v podvl. št. 2617/57, k.o. Črnuče, iden. št. 58.E,
vpisan v podvl. št. 2617/58, k.o. Črnuče,
iden. št. 59.E, vpisan v podvl. št. 2617/59,
k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2010
Dn 3631/2007
Os-5944/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kure Janeza, Črnomelj, Svibnik 6a, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini: garsonjera, št. 59, z ident.št. 117.E, in
shramba št. XI-59, z ident. št. 118.E, Hudovernikova 11, Ljubljana, vl. št. 579/60, k.o.
Poljansko predmestje, dne 15. 7. 2010, pod
opr. št. Dn 3631/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 14. 2.
1992 in aneksa h kupoprodajni pogodbi
z dne 7. 4. 1998 sklenjenih med strankama Republika Slovenija, kot prodajalcem,
ter Fišinger Romanom, Hudovernikova 11,
Ljubljana, kot kupcem za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 117.E, in ident. št. 118.E,
vpisana vl. št. 579/60, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2010
Dn 14138/2007
Os-5945/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah: parc. št. 310/2, parc. št. 310/3 in
parc. št. 310/5, vse vpisane pod vl. št. 732,
k.o. Bežigrad, dne 19. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 14138/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3. 1977,
o prodaji bencinskega servisa na Samovi
ulici v Ljubljani, ki je zgrajen na zemljišču
parc. št. 310/3, 310/2, vpisani pri vl. št. 732,
k.o. Bežigrad, sklenjene med strankama
Petrol Ljubljana o.sol.o. – TOZD Blagovni
promet Ljubljana, o.sub.o., Ljubljana, Vošnjakova 2 (kot prodajalcem) in Samoupravno interesno skupnostjo za uresničevanje
10-letnega programa izgradnje cestnega
omrežja mesta Ljubljana, Beethovnova 4
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2010
Dn 9354/2008
Os-5947/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Marina, Topniška 43, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanje, št. 94, Topniška 43, Ljubljana,
ident. št. 101.E, podvl. št. 2947/101, k.o.
Bežigrad, dne 20. 7. 2010, pod opr. št.
Dn 9354/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med zemljiškoknjižnim lastnikom in Suhadolnik Stanetom, za stanovanje št. 94,
v XVI. nadstropju stanovanjske zgradbe
Topniška 43 v Ljubljani, ki ima sedaj ident.
št. 101, E, vpisano v podvl. št. 2947/101,
k.o. Bežigrad,
– menjalne pogodbe z dne 14. 11. 1978,
sklenjen med Suhadolnik Stanetom iz Ljub
ljane, Topniška 43, in Angelski Suhadolnik
Dašo iz Ljubljane, Agrokombinatska 4, ter
Koprivnik Zoro, Ljubljana, Topniška 43, za
stanovanje št. 94, v XVI. nadstropju, stanovanjske zgradbe Topniška 43, v Ljubljani, ki
ima sedaj ident. št. 101, E, vpisano v podvl.
št. 2947/101, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2010
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Dn 10433/2007
Os-5994/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nadalina Palčiča, Gradnje 10, Sežana, ki ga
zastopa družba Mejnik, d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanje z ident.
št. 32.E, vpisani v podvložku št. 5892/32,
v k.o. Trnovsko predmestje, dne 1. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 104/67 z dne 16. 3. 1967, sklenjene med GP Tehnograd, Tržaška c. 68,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Angelco Žgajnar, Tovarniška 32, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za stanovanje z ident. št. 32.E, vpisano
v podvložku št. 5892/32, v k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2010
Dn 30471/2008
Os-6035/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjete Ruže Požun, Koroška ulica 12,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Milan Vajda iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, garaža št. 4 levo,
zdaj parc. št. 321/24, vpisani v vl. št. 814,
k.o. Bežigrad, dne 20. 8. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe z dne 25. 1. 1965,
sklenjene med Krajevno skupnostjo Stadion Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem) in
Zupan Metko, Koroška 12, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino, garažo,
št. 4 levo, zdaj parc. št. 321/24, vpisani v vl.
št. 814, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2010
Dn 11576/2009
Os-6036/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nade Adamlje, Topol 2, Medvode, ki jo zastopa odvetnica Barbara Kovič Boh iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, parc. št. 699/6, vpisani v vl.
št. 186, v k.o. Studenčice, dne 21. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Aleksandrom Šimicem, Bodovlje 12, Škofja Loka
(kot prodajalcem) in Nado Adamlje, Topol 2,
Medvode (kot kupovalko), in sicer za nepremičnino, parc. št. 699/6, vpisani v vl. št. 186,
v k.o. Studenčice.
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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
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2010
Dn 6547/2009
Os-6065/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Matjaža Potrča, Resljeva 13, Ljubljana in
Mirjam Potrč, Pražakova 14, Ljubljana, ki
ju zastopa odvetnik Andrej Krašek iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, z ident. št. 108.E, v podvl.
št. 2228/181, v k.o. Tabor, dne 3. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 167/68
z dne 18. 6. 1968, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje (kot prodjalcem) in Tadejo Čeč, Kapiteljska 7, Ljubljana
(kot kupovalko), in sicer za nepremičnino:
stanovanje št. 22, zdaj z ident. št. 108.E,
v podvl. št. 2228/181, v k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2010
Dn 22272/2007
Os-6078/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Tatjane in Slobodana Kukića, ki ju zastopa
odvetnik Franjo Martinec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah parc. št. 243/496, 243/662 in 243/663,
vpisanih v vl. št. 3614 in pri nepremičnini
z ident. št. 1.E, vpisani v podvl. št. 4501/1,
vs k.o. Karlovško predmestje, dne 24. 8.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12. 1998, sklenjene
med Gradis Inženiring, d.d., Letališka 33,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Škvorc & Co.
d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana (kot kupcem),
in sicer nepremičnine parc. št. 243/496,
243/662 in 243/663, vpisane v vl. št. 3614
in pri nepremičnini z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 4501/1, vse k.o. Karlovško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2010
Dn 2618/2006
Os-6079/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
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Boleta, Zbiljska cesta 101, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
garaža, št. 19/3, zdaj z ident. št. 113.E,
vpisani v podvl. št. 3784/65, v k.o. Zgornja
Šiška, dne 24. 8. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 110/93,
z dne 19. 10. 1993, sklenjene med Konus,
p.o., Slovenske Konjice (kot prodajalcem)
in Slavi Rušnik (kot kupcem), in sicer za
nepremičnino: garaža št. 19/3, zdaj z ident.
št. 113.E, vpisani v podvl. št. 3784/65, v 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 vsebii zgoraj
navedene lsitine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2010
Dn 3741/2010
Os-6066/10
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini: pri
vl. št. 1268/5, k.o. Šmihel pri Novem mestu,
z nepremičnino, št. 5.E, stanovanje št. 5,
v 2. etaži, z naslovom Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 66.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je soinvestitorska pogodba št. F/8,
z dne 15. 11. 1985 in dodatek k soinvestitorski pogodbi št. F/8, z dne 22. 5. 1987,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Novo mesto, kot prvo pogodbeno stranko in Železniško transportno
organizacijo Novo mesto, kot drugo pogodbeno stranko.
Podatki o pravni osebi, v korist katere se
zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj omenjeni nepremičnini: Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana, MŠ: 5142733.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. 9. 2010
Dn 4699/2010
Os-6091/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je po
okrajni sodnici Mateji Derlink, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Mihaele
Pugelj Kokol, Ulica Slavka Gruma 88, 8000
Novo mesto, uvedlo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini,
ES.780/308, stanovanje št. 8, v 3. etaži, na
naslovu, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma
88, vpisani v vl. št. 1236/50, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu.
Listina, katere vzpostavitev se zahteva,
je:
– kupoprodajna pogodba o nakupu in
prodaji stanovanja št. 45, z dne 6. 11. 1991,
sklenjena med prodajalcem GIP „Pionir“
Novo mesto, Kettejev drevored 37, ki ga je
zastopal v.d. generalnega direktorja Jože
Peterlin, dipl. oec. in po pooblastilu direktor
kadrovsko pravne službe Svetlina Marko,
dipl. iur. in kupcem Miranom Tomljanovičem

Torkarjem, EMŠO:2603959501312, Slavka
Gruma 88, Novo mesto.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini 308.E, vpisani v vl. št. 1236/50, k.o.
Šmihel pri Novem mestu, se na podlagi te listine in prodajne pogodbe z dne 8. 10. 1999,
zahteva v korist Mihaele Pugelj Kokol, roj.
1967, Ulica Slavka Gruma 88, 8000 Novo
mesto, do celote.
S tem oklicem se poziva vse imetnike
pravic, da v roku enega meseca od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo pridobitve
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 9. 2010
Rz 176/2010
Os-6209/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc, Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Občine Komen, oklicuje začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige, in sicer parc. št. 2862 in
2966, k.o. Brestovica, parc. št. 2368, k.o.
Brje, parc. št. 1219, 1220, 1221/1, 1221/2,
1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227/2,
1228, 1231, 1232, 1233, 1237, 1238, 1239,
1241, 1242, 1244, 1247, 1248, k.o. Ivanji
Grad, parc. št. 711/2, 1375/15, 1375/17,
1401/1, 1401/2, 1401/10, 1401/11, 1402/1,
1402/2, 1404/2, 1405/2, 1405/5, 1408,
1411/1, 1411/2, 1411/3, 1411/4, 1412/2,
1413, 1419/1, 1419/3, 1419/4, k.o. Kobdilj,
parc. št. 305/2, 305/4, 305/5, 305/6, 305/7,
305/8, k.o. Koboli, parc. št. 1830/3, k.o. Kodreti, parc. št. 3506/6, k.o. Komen, parc.
št. 1923/2, k.o. Škrbina, parc. št. 969 in 970,
k.o. Štanjel, parc. št. 301/108 in 301/113,
k.o. Voljči Grad.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Komen, Komen 86.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 10. 2010
Dn 3422/2009
Os-6391/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Danijela Cepa, Ulica Prekomorskih brigad 1, ki
ga zastopa odvetnik Andrej Rauter, Trdinova
7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri vl. 1350, k.o. Primskovo, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 30. 12.
1997, sklenjene med prodajalcem Partner
d.o.o., Radovljica, PE Portal Kranj, Koroška cesta 41, in Akt d.o.o., Kranj, Koroška
cesta 41, Kranj, kot kupcem, za 25/1000
solastninski delež parc. št. 69/10, vpisano
v vl. št. 1350, k.o. Primskovo;
– prodajne pogodbe z dne 19. 9. 2003,
sklenjene med prodajalcem Pakt d.o.o.,
Kranj, Koroška cesta 41, Kranj, in Danetom
Štrkaljem, Cesta VI. št. 18, Ljubljana - Polje,
Markom Štrkaljem, Dolinska cesta 50e, Koper, Danijelom Cepom, Ulica Prekomorskih
brigad 1, Izola, Jožetom Starmanom, Izletniška pot 28, Koper, kot kupci, za 25/1000
solastninski delež parc. št. 69/10, vpisano
v vl. št. 1350, k.o. Primskovo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Daneta Štrkalja, Cesta VI.
št. 18, Ljubljana - Polje, roj. 27. 1. 1972, do
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25/4000, Marka Štrkalja, Dolinska cesta 50a,
Koper, roj. 2. 11. 1974, do 25/4000, Danijela
Cepa, Ulica Prekomorskih brigad 1, Izola,
roj. 4. 8. 1966, do 25/4000, Jožeta Starmana, Izletniška pot 28, Koper, roj. 2. 8. 1974,
do 25/4000.
Okrajno sodišče v Kranju 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 23. 9. 2010

v večstanovanjskem objektu Šolska ulica 1,
Kranj, označenem z ident. št. 3.E, vpisanem
v podvl. št. 2534/3, k.o. Stražišče. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Zvezdane Čujovič, roj. 22. 8. 1953, Zlato polje
20, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju 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 predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 9. 2010

Dn 3280/2010
Os-6392/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Franca Pernuša, Ulica Tončka Dežmana 6,
Kranj, ki ga zastopa odvetnica Anica Flat,
Jezerska cesta 41, Kranj, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 8.
1979, sklenjene med SGP Projekt Kranj,
Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in
Francem Pernušem, Planina 34, Kranj, kot
kupcem, za dvosobno stanovanje št. 38,
s shrambo, v večstanovanjskem objektu
Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj, označenem z ident. št. 38.E, vpisanem v podvl.
št. 560/38, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Franca Pernuša, Ulica Tončka Dežmana, Kranj, roj. 28. 9. 1946.
Okrajno sodišče v Kranju 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 22. 9. 2010

Dn 6738/2010
Os-6395/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Štefana Pflauma, Zoisova ulica 13, Kranj, ki ga
zastopa odvetnica Darja Roblek, Koroška
cesta 21, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 8. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Iskra Telekom Holding - Korporacijski
center za telekomunikacije in računalništvo
Kranj in kupcem Štefanom Zlatkom Pflaumom, Moša Pijade 13, Kranj, trisobno stanovanje št. 3, s kletjo, v večstanovanjskem
objektu Zoisova ulica 13, Kranj, označenem
z ident. št. 3.E, vpisanem v podvl. št. 2703/3,
k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Štefana Pflauma, Zoisova ulica 13,
Kranj, roj. 17. 12. 1928.
Okrajno sodišče v Kranju 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 27. 9. 2010

Dn 3722/2010
Os-6393/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Vilija in Janje Dežman, oba Cesta 1. maja 63,
Kranj, ki ju zastopa notarka Mateja Andrejašič, Koroška cesta 19, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 6659,
sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Iskra
Kranj, kot prodajalcem, in Albinom Purgarjem, Cesta 1. maja 63, Kranj, kot kupcem,
za trisobno stanovanje št. 9, s shrambo,
v večstanovanjskem objektu Cesta 1. maja
63, Kranj, označenem z ident. št. 9.E, vpisanem v podvl. št. 423/9, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vilija Dežmana, Cesta 1. maja 63,
Kranj, roj. 25. 9. 1962 in Janje Dežman,
Cesta 1. maja 63, Kranj, roj. 18. 10. 1962.
Okrajno sodišče v Kranju 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 13. 9. 2010
Dn 5725/2010
Os-6394/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Zvezdane Čujovič, Zlato polje 20, Kranj, ki
jo zastopa notarka Marija Murnik, Koroška
cesta 21, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 7. 1. 1992, sklenjene med prodajalko Zlato Lipovac, Šolska 4,
Kranj, in kupovalko Zvezdano Čujovič, Nazorjeva 2, Kranj, za stanovanje št. 3, s kletjo,

Dn 6740/2010
Os-6396/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Lidije Košir, Zgornje Bitnje 276, Žabnica, ki jo
zastopa odvetnica Darja Roblek, Koroška
cesta 21, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 2. 12. 2004, sklenjene
med prodajalcem Alojzijem Šifrerjem, Žabnica 23, Žabnica in kupovalko Lidijo Košir,
Zg. Bitnje 276, Žabnica, za parc. št. 884/6,
k.o. Stražišče, vpisano v vl. št. 1195, k.o.
Stražišče.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Lidije Košir, Zgornje Bitnje 276, Žabnica, roj. 23. 2. 1953.
Okrajno sodišče v Kranju 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 predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 9. 2010
Dn 4095/2010
Os-6397/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Fedje Rupla, Ulica Tončka Dežmana 2,
Kranj, ki ga zastopa Domplan, družba
za inženiring, nepremičnine, urbanizem
in energetiko d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 9. 1979, sklenjene med
SGP Projekt Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot
prodajalcem in Fedjem Ruplem, Tesarska 4, Ljubljana, kot kupcem, za trisobno
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stanovanje št. 43, s kletjo, v večstanovanjskem objektu Ulica Tončka Dežmana 2,
Kranj, označenem z ident. št. 43.E, vpisanem v podvl. št. 417/43, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Fedje Rupla, Ulica Tončka Dežmana
2, Kranj, roj. 12. 3. 1937.
Okrajno sodišče v Kranju 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 27. 9. 2010
Dn 4210/2010
Os-6406/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
predlagatelja Slovenske železnice d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne
15. 1. 1976, sklenjene med SGP Projekt
Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem,
in Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Občine Kranj, kot kupcem, za štirisobno
stanovanje št. 28, s pom. prostorom, v večstanovanjskem objektu Vrečkova ulica 7,
Kranj, označenem z ident. št. 28.E, vpisanem v podvl. št. 394/28, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist imetnika: Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, matična
številka 5142733.
Okrajno sodišče v Kranju 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 24. 9. 2010
Dn 5612/2009
Os-6464/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Dragane Banović in Igorja Banovića, oba
Zoisova 6, Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice pri vl. št. 2632/2009, k.o. Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 10. 4. 1964, sklenjene med prodajalcem SGP Projekt Kranj in kupcem Planiko Kranj, za garsonjero, št. 22 v 7. etaži,
s shrambo, št. 22 v 1. etaži, Zoisova ulica 6,
Kranj, vpisano v vl. št. 2632/22, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Dragane Banović, roj. 7. 5. 1978 in
Igorja Banovića, roj. 14. 1. 1981, oba Zoisova 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju 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 11. 10. 2010
Dn 9529/2010
Os-6403/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska 56, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah, parc. št. 201/78,
201/79, 201/218, vpisanih v vl. št. 332, k.o.
Podsmreka, dne 12. 8. 2010, izdalo sklep
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o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 26. 11. 1993,
med prodajalcem IMP SKIP p.o. Ljubljana Šentvid, Celovška c. 479, Ljubljana in kupcem Vidmar Stanetom ml. roj. 21. 11. 1955,
Grampovčanova 4, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 26. 11. 1993,
med prodajalcem Vidmar Stanetom ml. roj.
21. 11. 1955, Grampovčanova 4, Ljubljana
in kupcem Petrol, Dunajska 50, Ljubljana,
in sicer za nepremičnino, parc. št. 201/78,
201/79, 201/218, vl. št. 332, k.o. Podsmreka.
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 11. 10. 2010
Dn 6173/2010
Os-6404/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bašuljević Senije, Steletova 10, 1000
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, z ident. št. 33.E, vpisano
v podvl. št. 1454/33, k.o. Štepanja vas, dne
11. 10. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
M-V-210/95-2-F, z dne 13. 11. 1995, kot prodajalcem Termika p.o., Ljubljana, in kupcem
Ćolič Marijo, Pojanski nasip 58, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe p.o. Ćolič Marijo, Pojanski nasip 58, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Žabić Milijo, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 33.E, vpisano v podvl. št. 1454/33, 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 11. 10. 2010
Dn 12215/2010
Os-6405/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Božiča, Viška c. 27, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Jernej Pavšek iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, št. 4, ki predstavlja delež 875/1000 parc. št. 1956, vpisani v vl.
št. 2741, v k.o. Bežigrad, dne 27. 9. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 882/1/92 z dne 28. 2. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad,
Linhartova 13, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Dušico Žvar, Hranilniška 7, Ljubljana (kot
kupovalko), in sicer za stanovanje, št. 4, ki
predstavlja delež 875/10000 parc. št. 1965,
vpisani v vl. št. 2741, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2010
Dn 12958/2010
Os-6442/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorana Radmana, Kržišnikova ulica 6, Medvode, ki ga zastopa odv. Zlatko Lipej iz
Medvod, Gorenjska cesta 18, 20 Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, parc. št. 78/22, vpisani v vl. št. 823,
k.o. Medvode, dne 15. 9. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 7.
1973, sklenjene med Janezom Jenkom,
Medvode 115, Medvode, kot prodajalcem,
in Bogdanom Andrejašičem kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, parc. št. 78/22, vl.
št. 823, k.o. Medvode;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi, z dne
31. 7. 1973, sklenjenega med Janezom
Jenkom, Medvode 115, Medvode, kot prodajalcem, in Bogdanom Andrejašičem kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, parc.
št. 78/22, vl. št. 823, k.o. Medvode;
– pogodbe, o razdelitvi skupnega premoženja z dne 13. 10. 1983, sklenjene med
Andrejašič Bredo, Medvode, Višnarjeva 3
in Andrejašič Bogdanom, Ljubljana, Kočenska 10, in sicer za nepremičnino, parc.
št. 78/22, vl. št. 823, k.o. Medvode.
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 13. 10. 2010
Dn 20980/2010
Os-6443/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Godec Vouk, Župančičeva 12, Dob,
ki jo zastopa družba Otium, d.o.o., Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, z ident. št. 28.E, vpisani
v podvl. št. 1481/28, k.o. Moste, dne 29. 9.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 83/81, z dne
5. 12. 1980, sklenjene med Staninvest Ljub
ljana TOZD, Kersnikova 6, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Milojko Perčič, Polje, Vevče
51, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za
nepremičnino, stanovanje, št. 28, z ident.
št. 28.E, vpisani v podvl. št. 1481/28, k.o.
Moste,
– prodajne pogodbe z dne 16. 9. 1986,
sklenjene med Milojko Perčič, Polje, Vevče
51, Ljubljana (kot prodajalcem) in Alenko
Godec, Dobja vas 156, Ravne na Koroškem
(kot kupovalko), in sicer za nepremičnino,
stanovanje št. 28, z ident. št. 28.E, vpisani
v podvl. št. 1481/28, k.o. Moste.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2010
Dn 28029/2009
Os-6444/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žargi Jurija, Gestrova 1, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Anja Rismal, Slovenska 27,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, št. ID 8.E, 9.E, vl. št. 2663/5,
k.o. Bežigrad, dne 5. 10. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 47-II/96 z dne
5. 8. 1996, med prodajalcem IMOS, Združena ind. Gradbena podjetja, d.d. Ljubljana,
Linhartova 11a in kupcem Žargi Jurijem, Gestrinova 1, Ljubljana,
– dodatka št. 1, k pogodbi št. 47-II/96,
z dne 5. 8. 1996,
– dodatka št. 2, k pogodbi št. 47-II/96,
z dne 5. 8. 1996, dne 18. 12. 1998, in sicer za nepremičnino, ident. št. 8 in 9.E, vl.
št. 2663/5, 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2010
Dn 10661/2010
Os-6457/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mitkovič Lenčke, Dolenjska cesta 54, Ljub
ljana, ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 4898/2 – posamezni del z iden.
št. 1695-0381-002, Dolenjska cesta 54,
Ljubljana, k.o. Karlovško predmestje, dne
23. 9. 2010, pod opr. št. Dn 10661/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje in
Pečovnik Vladimirjem, Dolenjska c. 50, Ljub
ljana, za garažo v stolpiču S-4 ob Dolenjski
cesti, v k.o. Karlovško predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6.
1968, sklenjene med Pečovnik Vladimirjem,
Dolenjska c. 50, Ljubljana, in Kranjc Zoranom, Dolenjska c. 50, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2010
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Dn 10306/2010
Os-6458/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bukovec Milana, Grablovičeva ulica 36, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 382/12 – nestanovanjska raba z ident. št. 1726-0576-002,
Grablovičeva ul. 36, Ljubljana, k.o.
Šentpeter, dne 23. 9. 2010, pod opr. št.
Dn 10306/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-642/92 z dne 17. 9. 1992, sklenjene
med Občino Ljubljana Center in Bukovec
Zofko, Grablovičeva 36, Ljubljana, za stanovanje v pritličju, Grablovičeva 36, Ljubljana
v k.o. Šentpeter.
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 23. 9. 2010
Dn 15293/2010
Os-6459/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Veber
Janka, Mahovnik 75, Kočevje, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 2831/121 – garsonjera
št. 26, v petem nadstropju, s kletjo št. 26,
v kletni etaži, z ident. št. 2636-2630-326,
v Ljubljani, Einspielerjeva 5c, k.o. Bežigrad,
dne 27. 9. 2010, pod opr. št. Dn 15293/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja št. 5/1-1753/2-92 z dne
1. 6. 1992, sklenjene med Sestavljenim
PTT podjetjem Slovenije in Veber Marijao,
Einspielerjeva 5/C, Ljubljana, za stanovanje št. 26, v Ljubljani, Einspielerjeva 5/c,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2010
Dn 14667/2010
Os-6460/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Skopec Rada, Društvena 2, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnica Alenka Košorok Humar, Kotnikova 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, služnostne pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 181/11 – stanovanje št. 11, v 1. nadstropju z balkonom
in s kletjo št. 11, v kletni etaži, z iden.
št. 1731-0953-011, Društvena 2, Ljubljana,
k.o. Udmat, dne 27. 9. 2010, pod opr. št.
Dn 14667/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:

– kupne pogodbe št. 3744/67, iz l. 1967,
sklenjene med GP Tehnika Ljubljana in Elektrom Ljubljana P.E. Ljubljana mesto, za 8
stanovanj, v stanovanjski stolpnici ob Društveni ulici v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10.
1991, sklenjene med Elektro Ljubljana p.o.,
Ljubljana in Skopec Dragico, za stanovanje
št. 11, v Ljubljani, Društvena 2, k.o. Vomat.
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 27. 9. 2010
Dn 12220/2010
Os-6461/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gašperšič Nikolaja, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Barbar Krištof Lučovnik, Čufarjeva ul. 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 3036/80 – stanovanje
št. 6/02, v 6. nadstropju, Brilejeva 2, in klet,
z ident. št. 1738-1323-073, v Ljubljani, Brilejeva ulica 2, k.o. Dravlje, dne 27. 9. 2010,
pod opr. št. Dn 12220/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, menjalne pogodbe z dne
6. 3. 1984, sklenjene med Bricelj Stašico,
Bijedičeva 8, Ljubljana in Bricelj Jožetom,
Vlahovičeva 25, Ljubljana, ter sopodpisnico
Bricelj Radico, Vlahovičeva 25, Ljubljana, za
stanovanje v objektu B 3, v 10. nadstropju,
k.o. Dravlje, in za stanovanje št. 2, v 6. nadstropju, v objektu B 15, 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2010
Dn 11605/20110
Os-6462/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kolbezen Renate, Archinetova ulica 3,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. družba Grobelnik in partnerji o.p., d.n.o., Dalmatinova 11,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, vpisano v vl. št. 1901/22
– stanovanje št. 8, v 4. etaži, s kletjo v 1.
etaži, z ident. št. 1730-1475-108, v Ljub
ljani, Archinetova ulica 3, k.o. Moste, dne
24. 9. 2010, pod opr. št. Dn 11605/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin,
– soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5
588/93 z dne 19. 12. 1983, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring Ljubljana in Kuralt Dragico, Alpska 96, Lesce, za stanovanje št. 8, v soseski
MS 4/5 Fužine,
– menjalne pogodbe z dne 6. 4. 1988,
sklenjene med Brkan Natašo, Brkan Romanom, oba Leninov trg 5, Ljubljana, in Babnik
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Adelo, Cimermanova 8, Ljubljana, ter Štucin
Damjanom in Kuralt Štucin Dragico, oba
Archinetova 3, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 7.
1991, sklenjene med Brkan Romanom, Archubetiva 3, Ljubljana in Babnik Adelo, Cimermanova 8, Ljubljana, ter Šef Davorjem,
Rezijanska 18, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11.
1991, sklenjene med Šef Davorjem, Rezinajska 18, Ljubljana, in Olup Rezko, Celovška 287, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2010
Dn 22518/2010
Os-6463/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Karmen Gošler Marinko, Sadinja vas 25,
Ljubljana – Dobrunje, ki jo zastopa Ataurus,
Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje, št. 4, z ident. št. 304.E,
vpisani v podvl. št. 4285/31, k.o. Bežigrad,
dne 9. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 10. 7. 1968, sklenjene
med podjetjem Vega, tovarna aparatov in
instrumentov, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Rudijem Gošlerjem, Luize Pesjakove 19,
Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 4, z ident. št. 304.E,
vpisani v podvl. št. 4285/31, k.o. Bežigrad,
– darilne pogodbe z dne 11. 5. 1981,
sklenjene med Rudijem Gošlerjem, Luize
Pesjakove 19, Ljubljana (kot darovalcem)
in Karmen Gošler Marinko, Sadinja vas 25,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 4, z ident. št. 304.E, vpisani v podvl. št. 4285/31, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2010
Dn 13337/2010
Os-6398/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rosite Volmut, stanujoče Turnerjeva ulica 15, Rače, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini parc. št. 151/13,
pripisani vl. št. 120, k.o. Ranče, pod opr.
št. Dn 13337/2010, dne 4. 10. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
št. 1/07 z dne 3. 10. 2007, sklenjene med
darovalcem Stanislavom Rihtaričem, stanujočim Ranče 5r, Fram in obdarjenko Rosito Volmut, stanujočo Turnerjeva ulica 15,
Rače, s katero je darovalec obdarjenki podaril svoj 1/2 delež na nepremičnini parc.
št. 151/13 pripisani vl. št. 120, k.o. Ranče in
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na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist obdarjenke.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2010
Dn 10596/2010
Os-6399/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jureta Juršiča, stanujočega Kodričeva ulica 33,
Maribor, ki ga zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 503/5, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 10596/2010, dne 2. 9. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 9-10/92 z dne 5. 10. 1992, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ
med prodajalcem Marles Holding Maribor
d.d., Limbuška cesta 2, Limbuš, ki ga je
zastopala direktorica sektorja za kadrovsko
pravne in splošne zadeve Darja Papič in
kupovalko Marjano Šercer, stanujočo Pajkova ulica 27, Maribor, s katero je prodajalec
kupovalki prodal stanovanje št. 5, v I. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu:
Pajkova ulica 27, Maribor, 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 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 8896/2010
Os-6400/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zinke Ferš, stanujoče Dolnja Počehova 24,
Pesnica pri Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 499/16, k.o. Dolnja Počehova, pod opr.
št. Dn 8896/2010, dne 22. 9. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 26, z dne 26. 5. 1993, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona –
SZ med prodajalcem Agrokombinat Maribor
p.o. Maribor, Partizanska cesta 6, ki ga je
zastopal direktor Boris Stoilkovič in kupovalko Zinko Ferš, roj. 13. 11. 1961, stanujočo
Dolnja Počehova 24, Pesnica, pri Mariboru,
s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje v obnovljenem mansardnem delu
skupne stanovanjske površine s pritiklinami
77,30 m², v stanovanjski hiši Dolnja Počehova 23, zgrajeni na parc. št. 91, pripisani
vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem
dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice
v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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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 11. 10. 2010
Dn 7825/2010
Os-6401/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sebastijana Dolenca, Trubarjeva ulica 10,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2300/50,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 7825/2010, dne
22. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja
z dne 28. 7. 1995, sklenjene med prodajalcem Ivanom Hudrapom, stanujočim Rapočeva ulica 18, Maribor, in Emilom Rajbarom,
stanujočim Borštnikova ulica 11, Maribor,
s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, stanovanje, št. 49, v VI. nadstropju
stavbe v Mariboru, Rapočeva ulica 18, stoječe na parc. št. 1826/30, pripisani vl. št. 1189,
k.o. Tabor, 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 11. 10. 2010
Dn 3807/2010
Os-6402/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Elizabete Verginelčič, stanujoče Veluščkova
ulica 5, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1876/6, k.o.
Maribor – Grad, pod opr. št. Dn 3807/2010,
dne 2. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 96/93, z dne
9. 3. 1993, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Republiko Slovenijo, Ministrstvom
za obrambo, Ljubljana, ki ga je zastopal
minister Janez Janša, in kupcema Martinom Verginelčičem in Elizabeto Verginelčič, stanujočih Veluščkova ulica 5, Maribor,
s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnino, stanovanje št. 6, v II. nadstropju
stanovanjskega bloka, na Veluščkovi ulica 5
v Mariboru, stoječega na parc. št. 515, k.o.
Maribor – Grad in na njem dovolil vknjižbo
etažne lastnine na ime vsakega kupca do
1/2 celote.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
V Ps 2107/2009
Os-5605/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Komenskega 7, Ljubljana, je po okrožni sodnici svetnici Piki Šamec, v socialnem sporu
tožeče stranke Zavoda RS za zaposlovanje,
Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec Vinko Kaplan, in tožene
stranke Petre Pucko, zadnji znan naslov
Ljubljanska 8, Dob, zaradi vračila štipendije
pct. 988,70 EUR s pp, izven glavne obravnave dne 7. 7. 2010, sklenilo:
v tem socialnem sporu se za začasnega
zastopnika tožene stranke postavi odvetnik
Ivan Stošič, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v tem socialnem
sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika in bo toženo stranko zastopal
vse dotlej, dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2010
I 116/2010
Os-5584/10
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova ulica 28,
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Borutu Bajec, Dobrave 7, Trzin, zaradi izterjave
0,00 EUR s pp, dne 31. 8. 2010, sklenilo:
dolžniku Borutu Bajec, nekdaj stanujočemu na naslovu Dobrave 7, Trzin, sedaj
neznanega prebivališča, se v tem postopku
postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož
Kovač, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki
bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 31. 8. 2010
II P 32/2010
Os-4877/10
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici svetnici Danici Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Maria Gorjana,
s stalnim prebivališčem Planina 30, Kranj,
in začasnim prebivališčem Stara cesta 18,
Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica
Božena Gorjan, s stalnim prebivališčem Planina 30, Kranj, in začasnim prebivališčem
Stara cesta 18, Kranj, ki jo zastopa odvetnik
Samo Mirt Kavšek iz Kranja, zoper toženo
stranko Iva Šimunovića, naslov neznan, zaradi ugotovitve očetovstva in določitve preživnine, dne 10. 5. 2010, toženi stranki Ivu
Šimunoviću postavilo začasno zastopnico,
odvetnico, Mojco Košir, C. Železarjev 8b,
Jesenice.
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 za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 5. 2010
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VL 48864/2010
Os-6124/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice KBM-Fineko, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o.
– Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, ki ga zastopa Top Agent Agencija
za posredovanje in pomoč d.o.o., Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti
dolžniku Novici Tasić, Borštnikova ulica 37,
Maribor – dostava, ki ga zastopa odv. Robert Pungerl, Trg Leona Štuklja 5, Maribor,
zaradi izterjave 1.280,48 EUR, sklenilo:
dolžniku Novici Tasić, Borštnikova
ulica 37, Maribor – dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Robert Pungerl, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2010
VL 96707/2009
Os-6125/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Boštjanu Furek, Koroška
cesta 25, Maribor, ki ga zastopa odvetnica
Mira Potočnik-Arsevski, Ul. heroja Bračiča
14, Maribor, zaradi izterjave 31.885,13 EUR,
sklenilo:
dolžniku Boštjanu Furek, Koroška
cesta 25, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Mira Potočnik-Arsevski, Ul. heroja
Bračiča 14, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2009
I 11400/2000
Os-5698/10
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
c. 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Filipov Petrovič Jeraj in partnerji o.p., d.n.o., Tomšičeva 3, Ljubljana,
zoper dolžnika Franca Zelenko, Goriška
ul. 1a, Maribor – dostava, zaradi izterjave
368,43 EUR s pp, je sodišče na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavilo dolžniku Francu Zelenku, Goriška ulica 1a, Maribor, začasnega
zastopnika, odvetnika Andreja Vovška, Vita
Kraigherja 4, Maribor. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen

za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 2010
P 28/2010
Os-4688/10
Okrajno sodišče v Murski Soboti po
okrožni sodnici Darinki Pušenjak v pravdni
zadevi tožeče stranke Anite Trebše, Stara
ulica 9, Murska Sobota, ki jo zastopa odvetnik Oskar Šooš iz Murske Sobote, zoper
toženo stranko Nenada Domadenik, Lackova cesta 152, Limbuš, zaradi plačila sredstev za preživljanje skupnega otroka, sp.
vr. 14.750,00 EUR, izven naroka dne 13. 7.
2010 izdaja oglas;
S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
P 28/2010-16 z dne 18. 6. 2010 je na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavljen odvetnik Ignac Horvat,
Ulica Staneta Rozmana, Murska Sobota, za
začasnega zastopnika tožene stranke, ki je
neznanega bivališča.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 7. 2010
In 66/2007
Os-6138/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Alenki Vidmar v izvršilni zadevi
upnika Marjana Matičeviča s.p., Levičnikova
cesta 7, Šentjernej, ki ga zastopa odvetnik
Matej Šporar iz Novega mesta, zoper dolžnika z imenom Puza Imants, Kalmiema 25/17,
Riga, Republika Latvija, sedaj neznanega
bivališča, zaradi izterjave 53.444,76 EUR
s pp sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku
z imenom Puza Imants, Kalmiema 25/17,
Riga, Republika Latvija, sedaj neznanega
bivališča, postavi začasno zastopnico odvetnico Vido Mali Lemut iz Ajdovščine, Tovarniška cesta 2a, ki bo dolžnika zastopala
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi
Gorici, z opr. št. In 66/2007, vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 9. 2010
I 308/2008
Os-3237/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnice Milene Bužan, Puntarska
ulica 7, Koper – Capodistria – dostava, ki jo
zastopa odv. Giani Flego, Vojkovo nabrežje
23, Koper – Capodistria, proti dolžniku Samu
Veble, Obala 109, Portorož – Portorose, zaradi izterjave 9.714,54 EUR s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 308/2008 postavi odvetnika Marjana Manfreda iz Pirana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 5. 2010
Ig 628/2007
Os-5230/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.Mobil, Telekekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B,
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Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odvetnica
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana,
proti dolžniku Bešimir Alušovski s.p., Trubarjeva ulica 3, Piran – Pirano, zaradi izterjave
376,86 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi, opr. št. Ig 628/2007, postavi
odvetnica Marjana Manfreda, Rozmanova
24c, Piran.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 7. 2010
I 240/2003
Os-5973/10
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni sodnici Tadiji Predanič v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopajo
odv. Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji o.p.,
d.o.o., zoper dolžnico Jožico Brajdič, Ljub
ljanska cesta 25, Kočevje, zaradi izterjave
272,67 EUR s pp, dne 16. 9. 2010 sklenilo:
sklep, opr. št. I 240/2003 z dne 18. 2.
2005, se razveljavi in se začasni zastopnik
odvetnik Jurij Gros razreši.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 16. 9. 2010
P 189/2010
Os-5870/10
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajnem sodniku – svétniku Andreju Jerinu
v pravdni zadevi tožeče stranke Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, proti toženi
stranki: Anton Šaruga, Vojkva 12/a, Velenje, zaradi izpraznitve stanovanja (vr. spora:
5.000,00 EUR), dne 14. 9. 2010 sklenilo:
toženi stranki Antonu Šarugi se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Milan Štumberger, odvetnik iz Velenja, Efenkova 61.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
vse dotlej, dokler toženec ali njegov pooblaščenec na nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 14. 9. 2010

Oklici dedičem
D 374/2010
Os-5926/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Malej
Antoniji, rojeni Jager, hčeri Antona, upokojenki, Slovenki, roj. 4. 4. 1931, vdovi, umrli
dne 24. 3. 2010, nazadnje stan. Medlog
69, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Malej Antoniji, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je oporočni
dedič po zapustnici Malej Ronald in so zakoniti dediči po zapustnici zap. bratje Jager
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Stanislav, Jager Viktor in Jager Adolf, ne
pa zap. brat Jager Ivan oziroma njegovi
potomci, ki so neznanega bivališča oziroma
se sploh ne ve, če so še živi.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2010
D 274/2009
Os-6082/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Nosan Angeli, roj. Pahulje, hčerki Antona, roj. 1. 5. 1920, družinski
upokojenki, državljanki Republike Slovenije,
nazadnje stanujoči Prigorica 93, umrli 29. 6.
2009 v Ljubljani.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je bila zap. vdova, otrok ni
imela, njeni starši so umrli že pred njo, tako,
da so prišli v poštev za dedovanje otroci
pred zap. umrlih bratov Pahulje Ludvika,
Pahulje Vinka, Pahulje Antona in Pahulje Janeza, pri čemer pa so se vsi dediščini odpovedali. Glede na navedeno pridejo v poštev
za dedovanje dediči t.i. tretjega dednega
reda, to so zap. dedi in babice oziroma, če
so ti umrli že pred zap., njihovi otroci, to so
zap. tete in strici oziroma njihovi potomci, to
so zap. sestrične in bratranci. Glede na to,
da so ti dediči ostali sodišču neznani, sodišče s tem oklicem poziva zap. tete in strice
oziroma, če so ti umrli že pred zap., njene
bratrance in sestrične, da se v roku enega
leta od objave tega oklica v Uradnem listu
Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega
sodišča, zglasijo ter 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 23. 9. 2010
D 184/2010
Os-5650/10
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Gregorič Josipu, roj. 10. 4. 1878, nazadnje stanujočem
na naslovu Zamarinova ulica 4, Izola, in
umrlem dne 5. 12. 1958. Pismene oporoke
ni zapustil, bil pa je solastnik do 1/5 parc.
št. 2729/1, 2729/2, 2729/3, 2729/4, 2825/2,
2903/1, 2903/2, 2903/3 in 2903/4, vpisanih
v vložku št. 517, k.o. Socerb, solastnik do
1/4 parc. št. 1477, vpisane v vložku št. 442,
k.o. Ocizla, solastnik do 1/4 parc. št. 86/2.S,
vpisane v vložku št. 547, k.o. Črni Kal, solastnik do 1/8 parc. št. 2562, vpisane v vložku
št. 512, k.o. Črni Kal, solastnik do 1/4 parc.
št. 2515/1, 2515/2, 2543, 2592/2, 2592/3,
2617/1, 2617/3, 2617/4, 2618/1 in 2618/2,
vpisanih v vložku št. 102, k.o. Prešnica in
solastnik do 1/4 parc. št. 2535, vpisane
v vložku št. 648, k.o. Prešnica.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
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zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 9. 2010
D 112/2010
Os-5534/10
V zapuščinski zadevi po pok. Jožefi Petelin, rojeni 27. 8. 1895, državljanki RS, umrli 9. 6. 1974, nazadnje stanujoči Breg 20,
Borovnica, umrli brez oporoke, se poziva
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo kot dediči pri tukajšnjem sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 8. 2010

Oklici pogrešanih
N 33/2010
Os-6275/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagateljice: Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca:
Ivana Pečarja, pok. Kristjana, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca
za mrtvega, dne 6. 10. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Pečar Ivana, pok.
Kristjana, imen. Bertes, neznanega bivališča, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
N 26/2010
Os-6276/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi
predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Mileno Purger, od Mihaela, z zadnjim znanim
bivališčem Gabrovica št. 38, Črni Kal, ki jo
zastopa skrbnica za poseben primer Irena
Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogre-

šane nasprotne udeleženke za mrtvo, dne
6. 10. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Milene (Magdalene)
Purger, od Mihaela, z zadnjim znanim bivališčem Gabrovica št. 38, Črni Kal, za
mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju in
smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker
bo sodišče po preteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
N 21/2010
Os-6111/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi razglasitve pogrešanega Jožefa Tramteta za mrtvega, izdaja oklic;
poziva se Jožef Tramte, roj. 21. 1. 1904
in neznanega datuma smrti, iz Goriške gore
12, Škocjan, sedaj stanujoč neznano kje,
da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbnici za posebni primer Majdi Ani Kristan,
Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 3 mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku trimesečnega roka bo sodišče postopek razglasitve pogrešanega za
mrtvega zaključilo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
27. 9. 2010

Kolektivni delovni spori
X Pd 794/2010
Os-6349/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat novinarjev Primorskih novic,
Ulica OF 12, Koper in nasprotnim udeležencem Primorske novice, časopisno založniška družba d.o.o., Ulica OF 12, Koper,
zaradi kršitve izvrševanja KP za poklicne
novinarje v RS.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poziv je nabit na oglasno desko tega sodišča 12. 10. 2010 in objavljen v Uradnem
listu RS.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
ACH, D.D., Ljubljana, Baragova
5, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41403000952 – zavarovanec Jolanda
Slokar Nova Gorica, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. Ljubljana. gns-316253
Altenbaher Brigita, Brezno 61/a,
Podvelka,
zavarovalno
polico,
št.
50500114762, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnc-316194
Banič Sabina, Brod v Podbočju 14d,
Podbočje, zavarovalno polico, št. POL-01
000007375, izdana na ime Banič Janez
(pokojni). gnz-316271
Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj,
dokumente: police za zavarovanje avtomobilske odgovornosti: 1239529, 1239531,
1244289, 1236269, 1244208, zelene karte: SLO-10/0062871, SLO-10/0064643,
SLO-10/0064644,
SLO-10/0065988,
SLO-10/0065897, SLO-10/0056394, police za zavarovanje avtomobilskega kaska:
1233067, 1214623, ponudba za sklenitev
naložbeno-življenjskega zavarovanja Grawe
apollo plus: 481662, 481663, ponudba za
sklenitev življenjskega zavarovanja Grawe
Elite: 3003747, 3003748, 3003749, ponudba
za sklenitev klasičnega življenjskega zavarovanja: 576435, 576438, 576439, 576440,
576441, ponudba za sklenitev obrtnega zavarovanja Grawe podjetnik: 114040, ponudba za sklenitev življenjskega zavarovanja
Grawe Skrbnik K: 939102, 393103, 939104.
Ob-6350/10
Mikložič Mateja, Žeje 4/ck, Komenda,
zavarovalno polico, št. 50500038802,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnn-316258

Spričevala preklicujejo
Alič Apolonija, Kavčičeva 34, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
Ljubljana. gnw-316199
Benko Nataša, Spodnji Velovlek 29/a,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ptuj – ekonomska šola. gnt-316227
Bezjak Konrad, Vzhodna ulica 11, Hoče,
diplomo Centra srednjih šol tehnične in
družboslovne usmeritve, smer elektrotehnik,
elektronik, izdana leta 1989. m-559
Bilajbegovič Adnen, Čuža 5, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 2004. gno-316207
Bogataj Milan, Sodna ulica 23, Murska
Sobota, diplomo Visoke ekonomske šole
v Mariboru, št. 1-811333432, izdana leta
1981. gnd-316193
Borovinšek
Nejko,
Gosposvetska
20, Maribor, indeks, št. 27005730, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani,
leto izdaje 2008. gng-316265
Božič Nejc, Potok 2, Železniki, spričevalo
4. letnika Srednje ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 2005. gne-316267

Bravec Lovro, Podkum 29, Podkum,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano
leta 2005, 2006 in 2007. gnc-316219
Brumen Boja, Stari trg 12, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole Maribor, izdano leta 2002.
gnu-316226
Bučar Sara, Cesta talcev 10a, Rače,
spričevalo 9. razreda OŠ Rače, izdano leta
2007. m-566
Cafuta Valerija, Formin 46, Gorišnica,
spričevalo Srednje šole za oblikovanje
Maribor – smer frizer, izdano leta 2005.
gnc-316244
Cerjan Marko, Puščava 20, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 2002, 2003, 2004, 2005. m-569
Ciganovič Valentina, Dolenjska cesta
64, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2008, 2009 in 2010. gnf-316216
Dakić Igor, Cesta v Pečale 22, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu 2.
letnika ŠC PET Ljubljana, izdano leta 2006
in 2008. gnq-316280
Davidovič Omer, Ferrarska ulica 17,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje pomorske šole Portorož, št.
134-99/00, izdano leta 2000. gnu-316251
Ferenc Urška, Ostrčeva 2, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 2006, 2007.
m-560
Feuš Doris, Prešernova 13, Ljutomer,
indeks, št. F0002666, izdala Filozofska
fakulteta Maribor. m-561
Gicić Klemen, Tržaška 47, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Vič, izdano leta
2005. gnk-316186
Golob Matic, Ljubljanska cesta 21,
Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2009. gnm-316234
Gruden Pina, Krekova ulica 24, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2007, 2008, 2009. m-573
Hajduković Robi, Srgaši 13, Šmarje,
spričevalo poklicne mature Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, št. ET187-041, izdano leta 2004. gnr-316254
Hajrizi Hasan, Ruška c. 71, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu ŽŠM za
poklic pomočnik peka in slaščičarja, izdano
leta 2005. m-568
Herman Primož, Matena 16, Ig,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiška v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnh-316239
Herman Primož, Matena 16, Ig,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiška v Ljubljani, izdano leta 2007.
gng-316240
Horvat Urška, Perovo 13, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Zalog, izdano leta
2005. gnj-316262
Intihar Gregor, Hribarjevo 5, Nova
Vas, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektroteniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2010. gnf-316241

Jačimović Nina, Gregorčičeva ulica 9,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnl-316185
Janež Nejc, Ulica Pohorskega bataljona
57, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2001. gnr-316229
Janža Jernej, Puževci 38/a, Bodonci,
spričevalo 1. letnika Zdravstvene šole
Murska Sobota, št. TZN/422, izdano leta
2004. gny-316197
Jusufi Medina, Kersnikova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika v Ljubljani, izdano leta 2006.
gno-316261
Kepa Boštjan, Vintarjevec 8, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. letnika, izdal ŠCPET v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnm-316259
Klarendić Luka, Rašica 12b, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Šmartno, izdano
leta 2006. gnq-316230
Knežević Zoran, Celovška cesta 90, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2000, 2001 in 2002. gnj-316237
Kodre Jurij, Jamova cesta 66, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Hinka Smrekarja v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnf-316266
Kokalj Jakob, Kamnica 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča Ljubljana,
izdano leta 1971. gnr-316204
Korica Drago, Oberlaaerstrasse 353/4/1,
1230 Wien – Austria, spričevalo 8. razreda
OŠ Tone Čufar Jesenice 9, izdano leta 1991.
gnz-316221
Korica Drago, Oberlaer strasse 353/4/1,
Wien – Austria, spričevalo 1. letnika
Srednje šole Jesenice, izdano leta 1992.
gny-316222
Kotar Eva, Gornja pot 38, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Brezovica,
izdano leta 2006. gnh-316214
Krehmić Sabina, Cesta 1. maja 93,
Jesenice, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc Jesenice, izdano leta 2000.
gnn-316208
Lesjak Izidor, Miklošičeva ulica 1/d,
Domžale, spričevalo poklicne mature ŠC
PET Ljubljana. gnt-316202
Malić Željko, Gotska ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1982. gni-316238
Marinič Denis, Osluševci 57a, Podgorci,
indeks, št. S1000663, izdala Univerza v
Mariboru, Fakulteta za strojništvo. m-562
Maršić Gašper, Senožeti 30, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 1. in 2. letnika, izdal
Šolski center Celje, Poklicna in tehniška
strojna šola, izdano leta 1999 in 2000.
gnl-316260
Mesec Janez, Log 73, Železniki,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1982 in 1983.
gne-316192
Miklavc Daša, Cvetlična ulica 2, Nazarje,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, izdano leta
2009. m-575
Muratagić Emanuela, Polje 373,
Ljubljana – Polje, spričevalo 8. razreda OŠ
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Vide Pregarc Ljubljana, izdano leta 2003.
gnu-316276
Ogris Nataša, Cesta Istrskega odreda
6, Koper – Capodistria, spričevalo 4.
letnika Srednje pedagoške naravoslovne
in matematične šole, izdano leta 1989.
gny-316272
Okorn Katarina, Zajelše 41, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2006 in 2007. gnt-316252
Pešec Andrej, Apnenik pri Boštanju 3/b,
Boštanj, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2003. gnn-316233
Poljanec Milena, Idrijska Bela 15/c, Idrija,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano pri Ministrstvu za šolstvo in šport, št.
5, izdano leta 1980. gnb-316195
Prešeren Sandi, Zagrad 6, Otočec,
obvestilo o uspehu 1. letnika SŠZGT.
gnv-316275
Salifoska Emra, Ane Zihrlove 4,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2010. gnm-316284
Samotorčan Tanja, Mala Ligojna 3,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2010.
gnl-316210
Senekovič Jure, Za kalvarijo 106,
Maribor, indeks, št. S1002849, izdala
Strojna fakulteta Maribor. m-578
Sever Mojca, Cankova 2, Cankova,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Rakičan, izdano leta 1993. gnj-316187
Sever Mojca, Cankova 2, Cankova,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Rakičan, izdano leta 1994. gni-316188
Skok Majda, Pot na Rakovo Jelšo 64,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja tekstilna
šola v Mariboru, izdano na ime Jakop Majda.
gnj-316212
Slavinec Ana, Na soseski 8a, Maribor,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2009, 2009. m-567
Stojnšek Vid, Stranske Makole 2,
Makole, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Slovenska Bistrica, izdano leta 2008,
2009. m-570
Stojov Darko, Cesta talcev 7/a, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole.
gnh-316189
Stojov Darko, Cesta talcev 7/a, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole.
gng-316190
Svenšek Alen, Lancova vas 1, Videm pri
Ptuju, potrdilo o uspehu Elektro šole Ptuj,
smer elektrotehnik elektronik, izdano leta
2006. m-574
Škofič Monika, Podvinci 68a, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 2010. m-563
Šoštar Jernej, Mariborska cesta 2, Ptuj,
indeks, št. 18061630, izdala Filozofska
fakulteta. gnl-316285
Šuštar Miha, Vojsko 7, Vodice, obvestilo
o uspehu Srednje gradbene, geodetske
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2010. gnq-316255
Triplat Sandra, Zg. Selnica 47, Selnica
ob Dravi, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2004, 2005, 2006, 2007. m-571
Udovč Gregor, Jelovec 7, Boštanj,
spričevalo 3. letnika in spričevalo poklicne
mature Šolskega centra Krško – smer
elektronik, izdano leta 2008. gnd-316243
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Verdev Maruška, Regentova 2/b,
Ankaran – Ankarano, maturitetno spričevalo
Gimnazije Celje – center, izdano leta 2003.
gnk-316211
Vidmar Pavel, Moste 88, Komenda,
spričevalo 1. letnika Poklicne šole Kranj,
izdano leta 1978. gng-316223
Vidmar Pavel, Moste 88, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
v Kranju, izdano leta 1980. gnw-316224
Vidovič Pija, Borova vas 28, Maribor,
indeks, št. 81650341, izdala EPF v Mariboru.
m-579
Vrhovšek Fani, Obrež 14, Središče ob
Dravi, diplomo Pedagoške fakultete v Mariboru, št. 5879, izdana leta 1993. gnb-316220
Zelko Sonja, Cvetkova 18/a, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Zdravstvene šole, izdano 28. 6. 1976,
izdano na ime Bernec Sonja. gnv-316200
Zelko Sonja, Cvetkova 18/a, Murska
Sobota, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu Zdravstvene šole Rakičan, izdano na
ime Beznec Sonja, leta 1979. gnu-316201
Zidanšek Sebastijan, Žiče 70h, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
lesarske šole Maribor, smer mizar, izdano
leta 1993, 1995. m-564
Zlodej Nataša, Podgornikova 3, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta 2010.
gni-316213
Žmavc Marko, Stara vas 4, Bizeljsko,
spričevalo 4. letnika SŠGT. gnb-316245

Drugo preklicujejo
Agatić Sandra, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11020421,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gnl-316235
Anguelova Plamena Ivanova, Červanova
10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska šola Ljubljana.
gnm-316184
Bobnar Matic, Pod Srobotnikom 41,
Straža, študentsko izkaznico, št. 21017841,
izdala FDV v Ljubljani. gns-316203
Bogovič Aljaž, Janeževa Gorca 61,
Bizeljsko,
študentsko
izkaznico,
št.
09050764, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gnx-316248
Brodnjak Ivan, Kraigherjeva ulica 24,
Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500002195000, izdajatelj Cetis Celje.
gny-316247
Cerovšek Mojca, Trg Revolucije
24, Trbovlje, študentsko izkaznico, št.
18070028, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gno-316232
Černko Mitja, Samova 4, Miklavž na
Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala
III. gimnazija v Mariboru, št. 0005936029.
m-577
Delić Jasna – Taxi Jasna s.p., Trg
revolucije 2/a, Trbovlje, licenco, št.
011293, izdano na ime Sadeta Delič s.p.
z veljavnostjo do 24. 7. 2012, ser. št. O
0007481. gnv-316250
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji pod evidenčno številko 791/2008,
za voznika Lalič Gorana. gnf-316191
Fridl Jerneja, Cesta Cirila Kosmača 53/c,
Ljubljana, spričevalo o plovnosti, št. 473, za
letalo z oznako S5-DMT. gno-316282

Fridl Jerneja, Cesta Cirila Kosmača 53/c,
Ljubljana, spričevalo o vpisu v register, št.
473 reg. oznake S5-DMT. gnn-316283
Gorenje surovina d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500009053000, izdana na
ime Resnik Jože. gnm-316217
Hafner Matjaž, Hruševo 118, Dobrova,
študentsko izkaznico, št. 71174894, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. gnx-316198
Hrvatin Andrej, Rodik 24, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 64070109, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnv-316225
Jedlovčnik Nina, Nova pot 75, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija
Ljubljana. gnk-316236
Kardoš Daša, Grajska ul. 5, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. G1004384,
izdala Fakulteta za gradbeništvo. m-558
Klanjšek Maruša, Iška vas 93, Ig,
študentsko izkaznico, št. 97082048, izdala
Zdravstvena fakulteta Izola. gnp-316264
Koce Maša, Černigojeva 18, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnp-316231
Kociper Bojan, Mladinska ulica 38,
Odranci, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004715000, izdajatelj Cetis Celje.
gnd-316168
Kovačeviž Dijana, Ulica Borcev za
severno mejo 15, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 30036775, izdala Fakulteta
za zdravstvene vede Maribor. m-572
Kozlar Tomaž, Trnje 100a, Črenšovci,
študentsko izkaznico, št. 93622894, izdala
FERI Maribor. m-580
Kristl Jan, Vetrinjska 10, Maribor, dijaško
izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor, št.
0005964631. m-565
Luthar Martin, Veščica 10/g, Murska
Sobota, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500015384000, izdajatelj Cetis Celje.
gnt-316277
Matijević Aleš, Nova pot 17, Kozina,
študentsko izkaznico, št. 63000214, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gns-316278
Nartnik Rok, Vaše 2, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 37000802,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnr-316279
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 155, v drugi
vrstici Petrol d.d., Ljubljana in v tretji 1527
Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnp-316256
Pezdir Leon, Polica 78A, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 19507502, izdala
Ekonomska fakulteta. gny-316172
Pintarič
Mateja,
Čemšenik
14b,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
11060026, izdala Visoka šola za zdravstvo.
gnd-316218
Pišek Zdenka, Ulica heroja Staneta
16, Maribor, študentsko izkaznico, št.
21090437, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gni-316263
Poplatnik Dino, Ljubljanska cesta 21,
Celje, študentsko izkaznico, št. 93603347,
izdala FG Maribor. m-576
Prevozništvo Remše, Milan Remše
s.p., Jenkova cesta 9, 3320 Velenje, potrdilo št. 009724/MJ69-3-2742/2009, izdano
dne 13. 5. 2009, za voznika Anatoliya Maksymenka, z veljavnostjo do 13. 4. 2010,
potrdilo št. 009724/MJ69-2-2742/2009, izdano dne 13. 5. 2009, za voznika Saliha
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Mahmutovića, z veljavnostjo do 14. 1. 2010,
potrdilo št. 009724/MJ69-4-2742/2009, izdano dne 13. 5. 2009, za voznika Sergiya
Ocheretnyuka, z veljavnostjo do 26. 6. 2009.
Ob-6354/10
Prevozništvo Remše, Milan Remše s.p.,
Jenkova cesta 9, 3320 Velenje, izvod licence št. 009724/004, serijska št. O0311354, izdan pri OZS dne 13. 5. 2009, z veljavnostjo
do 15. 5. 2014. Ob-6355/10
Prohočan d.o.o., Čobčeva ulica 28,
Hoče, licenco skupnosti, št. E 004051.
gnx-316273
Prohočan d.o.o., Čobčeva ulica 28,
Hoče, licenco za vozilo, št. 001/305062, z
reg. št. MB T5-40R. gnw-316274
Pungartnik Gerti, Pucova učica 4,
Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000463000, izdajatelj Cetis Celje.
gnb-316270
Rupnik Nina, Prvačina 217/b, Prvačina,
študentsko izkaznico, št. 0005971091, izdala
Evropska pravna fakulteta. gno-316257
Sluga Marjeta, Kebetova 13, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdan pri UKC Ljubljana, leta 1994.
gny-316205
Štefan Jaša, Loško 65, Cerknica, dijaško
izkaznico, izdal ŠC Postojna, Gimnazija
Postojna. gne-316242
Šterk Andraž, Vimolj pri Predgradu 4,
Stari trg ob Kolpi, dijaško izkaznico, izdala
SŠER Ljubljana. gng-316215
Taksi prevozi Posavac Zlatko s.p.,
Smrtnikova ul. 4, Ljubljana, licenco, št.
011468 za vozilo BMW 5, reg. št. LJ K829X. gnw-316249
Trebežnik Luka, Trg Franca Fakina 1A,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 50040170,
izdala Teološka fakulteta. gnz-316246
Venišnik Vesna, Slatina v Rožni dolini
17h, Šmartno v Rožni dolini, študentsko
izkaznico, št. 18070528, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gns-316228
Vrbek Anja, Rimska cesta 35, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 19514370,
izdala Ekonomska fakulteta. gnn-316158
Weiss Urška, Viniška cesta 31, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 25007234,
izdala Fakulteta za arhitekturo Ljubljana.
gnp-316281
Zavrl Anže, Mlakarjeva ulica 1, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 20017213,
izdala Fakulteta za logistiko v Celju.
gnm-316209
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