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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 430-136/2010/14

Ob-2907/11

Sprememba
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo je dne 7. 1. 2011 v Uradnem listu
RS, št. 1/11, objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA (v
nadaljevanju: javni razpis).
Javni razpis se spremeni na naslednji
način:
– 4. točka »Okvirna višina sredstev«,
in sicer prvi stavek prvega odstavka, ki se
pravilno glasi:
»Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je na proračunski postavki
5687, ukrep 3211-06-0011 in 3211-11-0035,
v letu 2011 predvidenih 500.000,00 EUR,
ter v letu 2012 500.000,00 EUR ter na
proračunski postavki 9593, v letu 2011 še
57.430,86 EUR.«
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 410-110/2011
Ob-2894/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7, z dne
4. 2. 2011) ter Pravilnika o sofinanciranju
diplomskih in podiplomskih del (Bistriški odmevi, uradne objave št. 13, z dne 30. 12.
2009) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje diplomskih
in podiplomskih del
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del izdelanih oziroma
katerih zagovor je bil opravljen v koledarskem letu 2010.
2. Pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti mora državljanstvo Republike
Slovenije,
– imeti mora stalno prebivališče v Občini
Ilirska Bistrica,
– diplomo mora izdelati oziroma zagovor
opraviti v preteklem koledarskem letu,
– diploma mora biti izdelana v slo
venskem jeziku, če pa je v tujem jeziku,
je potrebno ob prijavi na javni razpis predložiti tudi prevod besedila v slovenskem jeziku,

– diploma mora biti ocenjena najmanj
z oceno 8,
– da prijavitelj diplome ni bil štipendist
Občine Ilirska Bistrica.
3. Zahtevana vsebinska področja diplome
Diploma mora biti vsebinsko povezana
s pospeševanjem razvoja v Občini Ilirska Bistrica, s poudarkom na razvojnih prioritetah,
ki zajema naslednja področja:
– pospeševanje gospodarskega razvoja
v Občini Ilirska Bistrica,
– urbanizem in prostorsko planiranje,
– človeški viri in socialno okolje v Občini
Ilirska Bistrica,
– ekologija in varstvo okolja v Občini
Ilirska Bistrica,
– naravna in kulturna dediščina v Občini
Ilirska Bistrica ter ostale za razvoj občine
pomembne vsebine.
4. Merila in kriteriji
Posamezna diploma se ocenjuje glede
na sledeče kriterije:
– strokovnost,
– aktualnost predstavljene problema
tike,
– izvedljivost predlagane rešitve,
– razvojna naravnanost.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago in
število diplom, ki se jih sofinancira: namenjenih je 1.000 evrov sredstev za sofinanciranje petih diplomskih oziroma podiplomskih
del izdelanih oziroma katerih zagovor je bil
opravljen v koledarskem letu 2010.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu Prijava na
javni razpis za sofinanciranje diplomskih in
podiplomskih del, ki je sestavni del javnega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
7. Zahtevana dokumentacija
Dokumentacija, ki jo mora prijavitelj poleg izpolnjene prijave predložiti:
– tiskan izvod diplome v eni izmed enostavnejših vezav,
– besedilo diplome v elektronski obliki,
– dokazilo o opravljenem zagovoru diplome oziroma potrdilo o diplomiranju iz katerega je razvidna ocena prijavljene diplome,
– potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno),
– fotokopija osebnega dokumenta,
– fotokopija transakcijskega računa,
– prevod besedila v slovenskem jeziku,
če je diploma napisana v tujem jeziku,
– izjavo, da lahko občina posreduje izvod
izročene diplome Knjižnici Makse Samsa
Ilirska Bistrica,

– izjavo, da dovoljuje občini v primeru sofinanciranja diplome, da lahko v okviru svojega delovanja uporablja vsebino diplome.
8. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave,
ki bodo prispele najpozneje do 30. 5. 2011,
do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici mora prijavitelj navesti: »Za
sofinanciranje diplomskih in podiplomskih
del – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden priimek in ime ter naslov
prijavitelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki
bodo prispele do zgoraj navedenega roka.
Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo
prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
9. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija: razpisna dokumentacija je
od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
(www.ilirska-bistrica.si).
10. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu
javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 31. 5. 2011, ob
10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge
bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu
s Pravilnikom o sofinanciranju diplomskih
in podiplomskih del), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Prijavitelji bodo
o izbiri obveščeni predvidoma do konca junija 2011. Izbrani prijavitelji bodo pozvani
k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da
so prispele vloge na javni razpis nepopolne,
prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da
jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če
prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se
prijava zavrže kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri
Eriki Vrh, Oddelek za družbene dejavnosti,
tel. 711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 322-2/2011
Ob-2895/11
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto
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2011 (Uradni list RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma
v Občini Krško in so v razpisnem obdobju
izvajali naslednje aktivnosti:
1. Organizirane programske aktivnosti
Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev
v Občini Krško in regiji
2. Akcije na področju urejanja okolja za
lepšo podobo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju,
– organizacija oziroma izvajanje raznih
ocenjevalnih natečajev povezanih z urejenostjo kraja,
– sodelovanje v projektu Moja dežela –
lepa in gostoljubna
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti, kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične
obvestilne signalizacije in ostale turistične
infrastrukture
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje
turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne
in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene
6. Vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva, na
šolah ali v kraju delovanja TD
7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma
krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva
in članov društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na
raznih izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje
turistov itd.)
9. Izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti (predstavitev občine in društev na
raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.)
10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi, videokasete, CD, DVD,
spletne strani, spominki itd.)
11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na
razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza
na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
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– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti in programov na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno turistično
dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki
so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki imajo iste programe
več kot 50% sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri
razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posameznih kategorij. Vrednost točke
se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek
letnih proračunskih sredstev za ta namen
deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži
število doseženih točk pri posamezni vlogi in
izračuna višina dodeljenih sredstev.
Vrednost posameznih kategorij:
1. Programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško

400 točk/letno

2. Akcije na področju urejanja kraja, ki jih spodbuja TD:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v kraju
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov,
gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna

80 točk/letno
120 točk/letno
80 točk/objekt
100 točk/letno
200 točk/letno

3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih in kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija in ostala tur. infrastruktura

120 točk/letno
70 točk/aktivnost

4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev

80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev

5. Ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine,
ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in
posebnosti za turistične namene

50
točk/na predstavitev

6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka

50 točk/letno

7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih

20 točk/letno

8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje
razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na
izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah,
razstavah, strokovnih ekskurzijah; informiranje in vodenje
turistov itd.)

30 točk/na aktivnost

9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in
društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah,
v medijih itd.)

30
točk/na predstavitev

10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi,
zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi, VHS, CD, DVD,
spletne strani, spominki itd.)

50 točk/za vsak
material

11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo
turizma

20 točk/letno
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IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za
sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev je 20.000 EUR na proračunski postavki 5530 Sofinanciranje delovanja
turističnih organizacij, konto 4120. Sredstva
se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so
sestavni del tega javnega razpisa.
V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec 1 in 2
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko
stanje
3. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2010
4. Pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2010 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih programskih
aktivnostih
5. Pregleden vsebinski program dela
društva za leto 2011
6. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2011 (prihodki, odhodki) ovrednoten po posameznih programskih
aktivnostih
7. Pregledno vsebinsko poročilo za vsako posamezno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so se odvijale
v razpisnem obdobju (podroben vsebinski
opis aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije izvedenih aktivnosti
itd.) in finančno poročilo z ovrednotenimi
posameznimi aktivnostmi, ki so predmet javnega razpisa
8. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa
9. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 31. 5. 2011, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD,
322-2/2011».
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času
uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-3/2011
Ob-2896/11
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2011 (Uradni list RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Krško za leto 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev,
katerih cilj je povečanje turističnega obiska
v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo
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na turistični razvoj in večjo prepoznavnost
celotne občine in so se izvajale v razpisnem
obdobju.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane iz
drugih virov občinskega proračuna oziroma
iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevane
turistične in druge prireditve v Občini Krško,
katerih cilj je povečanje turističnega obiska
v občini in so bile izvedene v razpisnem
roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih
pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine ter so dostopne širšemu
krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega
pomena,
– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziroma je javnost z njimi v naprej
seznanjena v publikacijah in medijih,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umetnih obrti, razstave
kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj
in promocijo krajev v Občini Krško.
5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo
posamezne sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino vplivajo
na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo
prepoznavnost celotne občine.
6. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske
prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
7. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40% celotne vrednosti prireditve na osnovi dokazil o izvedenih aktivnostih.
IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih
za sofinanciranje turističnih prireditev je
14.000 EUR na proračunski postavki 5521
Razvojne aktivnosti na področju turizma,
konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega jav-
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nega razpisa. Kolikor bo, glede na število
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko
stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje
4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
– podroben vsebinski opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz prireditve,
– finančna vrednost celotne prireditve in
podrobno razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stroškov in računov (odhodki) ter viri financiranja prireditve (prihodki)
5. Finančna dokazila o izvedenih aktivnostih (kopije računov itd. ter kopije dokazil
o plačilu računov – bančni izpis prometa na
transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša)
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa
7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 19. 7. 2011, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za turistične prireditve, 322-3/2011.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
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6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času
uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-4/2011
Ob-2897/11
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2011 (Uradni list RS, št. 17/11) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema
prireditvenega šotora v Občini Krško
za leto 2011
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora
za izvedene razne prireditve oziroma dogodke, ki so odprtega značaja in so dostopni
širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva oziroma zveze društev
v Občini Krško v razpisnem obdobju.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka v Občini Krško, ki je predmet prijave
na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že pridobili sredstva iz drugih virov občinskega
proračuna oziroma regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov.
3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega
letnega razpisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora
na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil
izveden v tem razpisnem obdobju.
4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in
demontaže šotora, prevozni stroški šotora.
5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in notranja oprema šotora
(talne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni oder
itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve.
6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditvenega šotora v višini do
70% upravičenih stroškov (na osnovi dokazil
o izvedbi) v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora je
8.000 EUR na proračunski postavki 5521
Razvojne aktivnosti na področju turizma,
konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem upravičenim prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko
stanje
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje
dejansko stanje
4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:
– podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih
je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku,
– finančna vrednost celotne prireditve
oziroma dogodka s podrobno stroškovno
razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere
so razvidni posamezni stroški prireditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma dogodka (prihodki)
5. Finančna dokazila o izvedbi (kopija računa za šotor, kopija dokazila o plačilu računa – bančni izpis prometa na transakcijskem
računu iz katerega je razvidno in označeno
na kateri račun se nanaša)
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6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa
7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 13. 9. 2011, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah na naslov Občina Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Ne odpiraj – Javni
razpis za šotor, 322-4/2011.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo

prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni stani Občine Krško,
www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave ali
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 300-0009/2011
Ob-2919/11
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, na podlagi sprejetega Odloka
o proračunu Občine Sevnica za leto 2011
(Uradni list RS, št. 14/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 25/09 – UPB, 41/09) ter na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči
št. priglasitve M001-5883008-2011 z dne
21. 3. 2011 objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Sevnica v letu 2011
(povzetek)
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se
izvajali v razpisnem obdobju od 1. 9. 2010
do 31. 8. 2011, ter za naložbe v nakup nove
opreme in nematerialnih investicij od 19. 10.
2010 do 31. 8. 2011 na območju Občine
Sevnica za naslednje ukrepe: usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih,
odpiranje novih delovnih mest, podjetniško
svetovanje, naložbe v nakup nove opreme
in nematerialnih investicij in promocija izdelkov in storitev.
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Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa
je 185.000,00 EUR in so zagotovljena na
posameznih proračunskih postavkah.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega
javnega razpisa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Navedeni upravičenci morajo
svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Sevnica, lahko poda vlogo
samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne
enote v Občini Sevnica.
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mala ter srednja podjetja, ki
opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica ter za ukrep odpiranja novih
delovnih mest tudi velika podjetja, občani, ki
so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis
v poslovni register Slovenije, in podjetja, ki
so pri pristojnem sodišču vložila zahtevo za
vpis v sodni register, za ukrep naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
pa mikro in majhna podjetja ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme
oziroma nematerialne investicije.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2011, za
ukrep nova delovna mesta 2011 do vključno 2012.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 31. 8. 2011, na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto najpozneje
31. 8. 2011 (datum poštnega žiga na dan
31. 8. 2011).
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo po končanju razpisa v prostorih Občine Sevnice odprla vloge. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja vlog.
Celotna razpisna dokumentacija je od
dneva objave povzetka v Uradnem listu
RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Sevnica (www.obcinasevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Šušterič ali
Vlasti Kuzmički, tel. 07/816-12-62 oziroma
07/816-12-33, e-mail: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcinasevnica.si, vsak delovni dan, v času od
8. do 12. ure.
Občina Sevnica
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Razpisi delovnih mest
Ob-2893/11
Svet zavoda OŠ Prule, Prule 13, 1000
Ljubljana, na podlagi 48., 53. in 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funk
cijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09).
Kandidat mora imeti pedagoške, vod
stvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Predviden začetek dela je 8. 11.
2011.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazil o izobrazbi,
pridobljenem nazivu in opravljenem strokov
nem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu;
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti
starejše od 30 dni (s priloženo osebno izja
vo, da pri katerem koli drugem sodišču izven
kraja stalnega prebivališča zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo deja
nje zoper spolno nedotakljivost);
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od 30 dni;
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj;
– program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
OŠ Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana, z ozna
ko »Ne odpiraj – Prijava za razpis za ravnatelja.«
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Prule
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Druge objave
Št. 430-17/2011/12
Ob-2904/11
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem in izvajanje gostinske
dejavnosti v restavraciji
v sodni stavbi na Tavčarjevi 9
v Ljubljani
1. Predmet najema
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec objekta oddaja v najem prostore restavracije v sodni stavbi na
Tavčarjevi 9 v Ljubljani, za izvajanje gostinske dejavnosti, na podlagi javnega zbiranja
ponudb.
Prostori restavracije so popolnoma obnovljeni in merijo skupno 317,60 m2, obsegajo pa jedilnico v velikosti 159,10 m2,
samopostrežno linijo v velikosti 17,37 m2,
kuhinjo v velikosti 50,63 m2, skladišči v velikosti 19,83 m2, garderobo osebja v velikosti 5,98 m2, hodnike v velikosti 26,07 m2,
arhiv v velikosti 34,52 m2 in WC v velikosti
4,10 m2. Prostori se nahajajo v kletni etaži
in so delno opremljeni. Prostori so ustrezno
opremljeni s strojnimi in elektro inštalacijami, električnim priključkom in telefonom.
2. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku;
– dokazilo o registraciji za opravljanje
gostinske dejavnosti;
– poročilo o dosedanjih aktivnostih ponudnika s področja gostinske dejavnosti;
– izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem;
– ponujeno višino mesečne najemnine
v EUR/m2;
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
ponujene mesečne najemnine.
Ponudnik mora vplačati varščino
v višini 10% ponujene mesečne najemnine na transakcijski račun upravljavca – Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, št. 01100-6300109972, sklic
18-20117-7103018-7986-2011. Varščina se
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelim
ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika. Rok
vezanosti ponudnika na ponudbo velja do
sklenitve najemne pogodbe.
3. Pogoji najema
Prostori restavracije se oddajo v najem
za določen čas pet let, z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem. Najemnik ni upravičen do
povrnitve kakršnih koli vlaganj v prostore.
Obratovalni stroški v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v najemnino in bremenijo
najemnika. Najemnik mora na svoje stroške
pridobiti vsa predpisana dovoljenja.
Prvo leto najema bo najemnik plačeval izhodiščno najemnino, ki znaša
4,02 EUR/m2, preostala štiri leta najema
pa bo najemnik plačeval ponujeno najemnino. V primeru odpovedi najemnega

razmerja s strani najemnika pred potekom
petih let najema je dolžan najemnik plačati
najemnino tudi za prvo leto najema v višini
ponujene najemnine.
Za čas sodnih počitnic (en mesec) bo
najemnik plačeval izhodiščno najemnino, ki
znaša 4,02 EUR/m2, in sicer v vseh petih
letih najema.
Delovni čas restavracije je od 7. do
16. ure, od ponedeljka do petka, razen ob
praznikih in dela prostih dnevih. Restavracija je namenjena le zaposlenim v pravosodnih organih, ne pa tudi zunanjim obiskovalcem.
Najemnik je dolžan zagotavljati pripravo
hrane na sami lokaciji, in sicer dnevno vsaj
tri različne menije kosil in malic (trenutno
cca 100 obrokov dnevno, sicer je število
obrokov dnevno, ki jih je dolžan zagotoviti
najemnik, odvisno od povpraševanja), solatni bife, sendviče, tople napitke ter različne
vrste brezalkoholnih pijač. Najemnik je dolžan nuditi gostinske storitve tudi v prostorih
izven restavracije v sodni stavbi in na drugih
lokacijah sodišč po predhodnem dogovoru.
4. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora prispeti do vključno 20. 5.
2011, do 14.30, v zaprti kuverti, na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, z obveznim
pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za najem
– Tavčarjeva 9«. Ponudbe bodo po preteku
razpisnega roka komisijsko odprte. Komisija prepoznih in nepopolnih ponudb ne bo
obravnavala in bodo iz nadaljnjega postopka izločene.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo
dne 25. 5. 2011, ob 10. uri, na Ministrstvu
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub
ljana.
Pravočasne in popolne ponudbe bo pregledala komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši ponudnik je tisti
ponudnik, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev
javnega zbiranja ponudb (točka 2) ponudi
najvišjo najemnino. Izhodiščna najemnina
za predmetno restavracijo na podlagi ocenitve vrednosti znaša 4,02 EUR/m2.
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo isti znesek najemnine, bodo le-ti povabljeni na dodatna pogajanja.
Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je
odstopil od ponudbe. V tem primeru bo Ministrstvo za pravosodje k podpisu najemne
pogodbe pozvalo drugega najugodnejšega
ponudnika.
Ministrstvo za pravosodje si pridružuje
pravico, da postopek ustavi do sklenitve najemne pogodbe oziroma se odloči, da ne
izbere nobenega ponudnika.
6. Informacije: dodatne informacije glede predmeta oddaje v najem ter osnutek
najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudnik pridobi na tel. 01/369-54-25 ali preko e-naslova: urska.voncina-slabe@gov.si.
Kontaktna oseba je Urška Vončina Slabe. Za

ogled pa pokličite Okrožno sodišče v Ljub
ljani, Urad predsednika, tel. 01/366-44-00.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-28/2011-1
Ob-2898/11
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa 7. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 20. 4. 2011, ter v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) enosobno stanovanje št. 3, v 2. etaži,
neto tlorisne površine 36,92 m2, s kletno
shrambo, v večstanovanjski stavbi št. 435,
na parc. št. 295/4, k.o. Radovljica, na naslovu Prešernova 13, Radovljica, vpisano pri
podvlož. št. 1350/3, k.o. Radovljica. Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša
44.285,00 €.
4. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 15 dneh od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 1228-720001-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, 4240 Radovljica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 24. 5. 2011, do 9. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje do 23. 5.
2011, do 11. ure, plačati kavcijo v višini
10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo
je potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805,
sklic: 1228-720001- 1.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v evrih ter natančno navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Če izbrani ponudnik ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani ponudnika, Občina Radovljica
zadrži njegovo kavcijo.
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9. Drugi pogoji:
Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve,
takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
24. 5. 2011, ob 9. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini
in ostale informacije interesenti dobijo: na
Občini Radovljica, kontaktna oseba Manca
Tomažin, tel. 537-23-45, v delovnih dneh od
9. do 20. maja 2011, od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica
Št. 104/2011
Ob-2899/11
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj
v Slov. gor., objavlja na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS
(Uradni list RS, št. 86/10), Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2011 (MUV,
št. 472011) in Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Šentilj
javno zbiranje ponudb
za prodajo in najem stvarnega
premoženja last Občine Šentilj
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov.
gor., matična številka 5884209, ID številka
za DDV SI38253283.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb so
naslednje nepremičnine:
2.1. Letno kopališče v Sladkem Vrhu,
parc. št. 389/15 zelenica, v izmeri 463 m2,
poslovna stavba, v izmeri 152 m2, funkcionalen objekt 437 m2, funkcionalen objekt,
v izmeri 510 m2, pot, v izmeri 570 m2, dvorišče, v izmeri 1143 m2, zelenica, v izmeri
375 m2 in zelenica, v izmeri 6240 m2, skupaj,
v izmeri 9890 m2, pripisano pri vl. št. 583,
k.o. Sladki Vrh, ki se prodaja za izhodiščno
ceno 98.800,00 €. Izhodišča cena ne vključuje davka. Zemljišče po PUP za naselje
Sladki Vrh spada med površine namenjene
za šport in rekreacijo.
2.2. Poslovna stavba na naslovu Dunajska cesta 41, Šentilj, kompleks bivše carine
na starem mejnem prehodu Šentilj, parc.
št. 24/47 dvorišče, v izmeri 104 m2, 27/48
dvorišče, v izmeri 107 m2 in poslovna stav-
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ba, v izmeri 41 m2, parc. št. 27/52 poslovna
stavba, v izmeri 217 m2, parc. št. 27/2 dvorišče, v izmeri 616 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 14 m2 in parc. št. 27/39 cesta,
v izmeri 1598 m2 – del, vse pripisano pri vl.
št. 138, k.o. Šentilj v Slov. Gor. Zemljišča se
prodajajo oziroma dajejo v najem. Izhodiščni cena za prodajo znaša 59,00 €/m2. Pred
sklenitvijo pogodbe bo izvedena geodetska
odmera zemljišč. Izhodiščna cena ne vključuje davka.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajno pogodbo bo pripravil prodajalec.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno.«
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru oziroma po poteku roka za
uveljavljanje predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, strošek
objave javnega zbiranja in stroške overitve
pogodbe pri notarju ter strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji najema
4.1. Najemno pogodbo bo pripravila Občina Šentilj.
4.2.Nepremičnina se odda v stanju, kot
je v naravi.
4.3. Nepremičnina bo oddana v najem
ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za
najugodnejšega ponudnika.
4.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
4.5. Najemna pogodba bo sklenjena pod
razveznim pogojem, ki bo nastopil v primeru
zavrnitve dovoljenja oziroma soglasja, ki jih
zahtevajo določbe zakonskih in podzakonskih aktov, s strani pristojnih organov, in sicer z dnem pravnomočnosti zavrnitve.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na zakladniški račun
Občine Šentilj, št. 01318-0100009155. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika. Za najem
se varščina ne plača.
5.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo

nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene nepremičnine,
– za najem ponujeno ceno na m2 (izhodiščna cena za najem ni določena),
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 27. 5.
2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup/najem zemljišča, parc. št. ….. k.o. ………«, na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slov. gor.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o vplačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 7. 2011,
– za nepremičnino pod 2.1. – program
razvoja in ponudbe,
– za nepremičnino pod 2.2. – program in
opis dejavnosti.
6. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišč – lokacij, dobijo interesenti na Občini Šentilj, tel. 02/650-62-00,
02/650-62-04, kontaktna oseba Renata Trajbar Kurbus.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
7.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 31. 5. 2011, ob 9. uri, v prostorih Občine
Šentilj. Odpiranje ne bo javno.
7.2. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine in ustrezen program.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
7.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno na spletni strani Občine Šentilj,
http://www.sentilj.si/javni razpisi.
Občina Šentilj
Ob-2915/11
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran, na podlagi 22. člena v zvezi s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list RS, št. 86/10), 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), na podlagi Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 478-221/2010, z dne 15. 3. 2011), na
podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran, katerih ocenjena vrednost ne presega
50.000,00 € (sklep župana Občine Piran
478-99/2011, z dne 22. 3. 2011) ter na podlagi posamičnih programov ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) parc. št. 1042/10, k.o. Portorož, njiva
v velikosti 110 m2, vpisana v vl. št. 2298, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 20.803,20 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, ob gostišču Beli križ.
b) parc. št. 1505/7, k.o. Piran, njiva v velikosti 505 m2, vpisana v vl. št. 1264, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 90.813,49 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Razgleda.
c) parc. št. 1505/8, k.o. Piran, njiva v velikosti 505 m2, vpisana v vl. št. 1264, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 94.480,45 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Razgleda.
d) parc. št. 7613/4 k. o. Portorož, njiva,
v izmeri 373 m2, vpisna v vl. št. 2225, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti 59.433,82 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja na območju Seča-Paderna.
V izhodiščno vrednost ni vključen davek, bodisi 20% DDV bodisi 2% davek na
promet z nepremičninami. 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«.
2. Opis nepremičnin:
Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedena v točki 1:
– pod črko a, predstavlja sestavni del parkirišča ob gostišču, ki stoji na
parc. št. 1041/2, k.o. Portorož, z zemljiščem
1041/3, k.o. Portorož, in je v rabi lastnikov
nepremičnin s parc. št. 1041/2 in 1041/3,
obe k.o. Portorož;
– pod črko b, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini
s parc. št. 1505/2, k.o. Piran, in je v rabi lastnikov nepremičnin s parc. št. 1505/2, k.o.
Piran; nepremičnina je obremenjena s služnostno pravico vodovodne napeljave;
– pod črko c, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini
s parc. št. 1505/6, k.o. Piran, in je v rabi
lastnikov nepremičnin s parc. št. 1505/6,
k.o. Piran;
– pod črko d, predstavlja funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini
s parc. št. 7618/3, k.o. Portorož, in je v rabi

lastnikov nepremičnin s parc. št. 7618/3,
k.o. Portorož.
3. 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) Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% ponujene cene (brez davkov), ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran, št. 01290-0100005871, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper, ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 24. 5. 2011,
do vključno 10. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 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;
– 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 – ne
odpiraj!«, najkasneje do 24. 5. 2011, do
vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Na ovojnici mora biti
naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji
ponudbe.
4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena Komisija.
5. Odpiranje ponudb bo dne 24. 5. 2011,
ob 13.30, v prostorih občinske uprave Obči-
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ne Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje
ponudb je javno.
6. 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.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
8. 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.
9. 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 Piran. 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.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 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).
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Tina Ukmar Opara,
05/671-03-02.
Občina Piran
Št. 360-1/2011
Ob-2916/11
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
Občina Metlika objavlja
namero
o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
za postavitev, uporabo in vzdrževanje
sončne elektrarne na strehi Osnovne šole
Metlika in športne dvorane.
1. Naročnik: Občina Metlika, Mestni
trg 24, 8330 Metlika, tel. 07/363-74-00,
e-naslov: obcina.metlika@siol.net.
2. Predmet služnosti: postavitev, uporaba in vzdrževanje sončne elektrarne na
strehi kompleksa Osnovne šole Metlika in
športne dvorane v Metliki. Ocenjene strešne
površine: osnovna šola 1.050 m2 in športna
dvorana 1.542 m2.
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3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba. Z najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena služnostna pogodba najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Služnost se ustanavlja za dobo 20 let
od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Ponudnik v svoji ponudbi ponudi
nadomestilo za obdobje enega leta brez
vključenega DDV, za celotno streho osnovne šole in športne dvorane. V nadomestilo
niso vključeni stroški izgradnje, tekočega
vzdrževanja in stroški obratovanja sončne
elektrarne, ti so izključno stvar in breme
služnostnega upravičenca.
5. Ponudnik nosi vse stroške povezane
s sklenitvijo služnostne pogodbe in vpisom
v zemljiško knjigo.
6. Izbrani ponudnik mora izvesti gradnjo
sončne elektrarne v času letnih šolskih počitnic in z deli zaključiti najkasneje do 22. 8.
2011.
7. Služnostni upravičenec:
– prevzema odgovornost za prekinjeno
vodotesnost strešnih površin in odpravo
vseh posledic škode, če pride do zamakanja
strehe ali drugih poškodb strehe, kot posledica namestitve sončne elektrarne;
– ne sme izvajati nobenih posegov na
strešnih površinah brez pisnega soglasja
občine;
– je dolžan skleniti ustrezna zavarovanja
za škodne dogodke na sončni elektrarni in
na strehi v zvezi s sončno elektrarno.
8. Merilo za izbor: služnost se bo podelila
tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku osmih
dni od roka za predložitev ponudb.
9. Način in rok plačila: naročnik bo račune za služnost izstavljal služnostnemu
upravičencu enkrat letno, in sicer do 31. 1.
za tekoče leto. V primeru zamude plačila, naročnik obračunava zakonite zamudne
obresti.
10. Strešna kritina na osnovni šoli je bila
zamenjana delno v letu 2008, ostalo v letu
2010, na športni dvorani v letu 2008. Ogled
strešne površine je možen po predhodnem
dogovoru z naročnikom.
11. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb:
– Reference, iz katerih bo razvidno, da
je ponudnik že izvedel vsaj dve sončni elektrarni, moči minimalno 100 kWp.
– Ponudnik mora imeti bonitetno oceno
na podlagi letnega poročila za leto 2009
najmanj SB5.
12. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je treba predložiti do
16. 5. 2011, do 10. ure, na naslov Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Ponudbe se označi: »Ne odpiraj – Ponudba za
postavitev sončne elektrarne«.
b) Ponudba mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, firmo, naslov oziroma sedež podjetje, EMŠO
ali matično številko, davčno številko);
– referenčna potrdila za izvedbo vsaj
dveh sončnih elektrarn;
– S.BON-1 izdanega s strani AJPES-a;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa, če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji;
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
ponudbe;
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba;
– izjavo o času veljavnosti ponudbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. Ponudba mora veljati še najmanj
60 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
14. Obveznost občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena. Občina lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
15. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
16. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
služnostne pogodbe.
17. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, soba
št. 2, (kontaktna oseba: Mirjana Adlešič,
tel. 07/363-74-26, elektronska pošta – mirjana.adlesic@metlika.si.)
18. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 5. 2011, ob
10.30, na Občini Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika.
Občina Metlika
Št. 211/11
Ob-2937/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
mag. Igor Kolenc, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10; v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu
Občine Izola za leto 2011 (Uradne objave
Občine Izola, št. 3/2011), 10. členom Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave Občine Izola, št. 24/2009), Posamičnim programom
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Izola (župan, št. 3502-21/2011)
in Javnim razpisom za oddajo prodajnih
mest v najem za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 17/11) objavlja
delno ustavitev postopka
oddaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla v skladu z IX. točko razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin Občine Izola, z dne 11. 3.
2011 (Uradni list RS, št. 17/11), in sicer za
naslednje nepremičnine, kot sledi: nepremičnina s parcelno številko 1386/3, k.o. Izola, del zemljišča s parcelno št. 1386/3, k.o.
Izola, v skupni izmeri do 20 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne
poti ob morju, vključno s prodajno hišico,
v izmeri 7 m2, z namenom prodaje izdelkov
domače in umetne obrti (spominki, drobno
galanterijsko blago, plažni artikli) – dve prodajni mesti.
Občina Izola
Št. 410-19/2011-14
Ob-2938/11
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
skladno z 2. točko drugega odstavka 80.a
člena in ostalimi določbami Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4), na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena in
v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07,
55/09, 38/10), prodajalec Občina Cerklje na

Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, ponovno objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb v postopku
prodaje finančnega premoženja
1. Prodajalec: Občina Cerklje na Gorenjskem, za katero vodi postopek v zvezi
s tem pozivom Komisija za vodenje postopka prodaje finančnega premoženja,
objavlja ta poziv z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb
za prodajo 100% ustanoviteljskega deleža
v zavodu Socialno varstveni zavod Taber,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je 100% ustanoviteljski delež v zavodu Socialno varstveni zavod Taber. Glavna
dejavnost zavoda je dejavnost domov za
starejše.
Izklicna vrednost 100% ustanoviteljskega
deleža znaša 1.202.000,00 EUR. Postopek
prodaje lastniškega deleža bo potekal v eni
fazi, s ceno kot glavnim kriterijem izbora.
3. Pogoji sodelovanja:
– 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.
– Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju.
– Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Cerklje
na Gorenjskem, št. 01212-01000066686,
odprt pri Banki Slovenije, sklic 05
75116-11-201000, ter k ponudbi predložiti
potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo
varščine je do vključno dne 2. 6. 2011, do
12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče
ponudbe, ki morajo vsebovati:
– 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 zakonitega zastopnika (pri
pravnih osebah);
– naslov, telefonsko številko, številko telefaxa in kontaktno osebo;
– navedbo predmeta ponudbe;
– obrazloženo in z dokazili podprto pisno
izjavo, da je zainteresirani ponudnik sam
ali v povezavi z drugimi osebami kadrovsko, tehnično in ekonomsko sposoben za
opravljanje dejavnosti domov za starejše in
z navedbo referenc s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja,
pri opravljanju dejavnosti domov za starejše,
ali primerljive dejavnosti s področja varstva
in oskrbe oseb. Reference se navedejo na
obrazcu, ki je del Informacijskega memoranduma (razpisne dokumentacije);
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– ceno za nakup 100% ustanoviteljskega deleža zavoda (kupnina), pri čemer le
ta ne more biti nižja od izklicne vrednosti
1.202.000,00 EUR in izjavo, da ponudba
zavezuje ponudnika 4 mesece;
– rok za plačilo kupnine – v primeru ponujenega plačilnega roka, daljšega od 8 dni,
je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izjavo
banke, da bo v primeru, da bo ponudnik
izbran, izdala bančno garancijo za dobro
izpolnitev obveznosti – plačilo kupnine, v višini celotne neplačane kupnine, izplačljivo
na prvi poziv, brez ugovorov;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika fizične osebe, zakonitega zastopnika
pravne osebe, oziroma pooblaščenca.
5. K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista) oziroma sedežu
pravne osebe (izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o pravočasnem plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene ter številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– podatke o ponudnikovem statusu in
finančnem položaju – za ponudnike, pravne
osebe, najmanj zaključni račun za leti 2009
in 2010;
– izjavo, da ponudnik nastopa v svojem
imenu in za svoj račun, oziroma če ponudnik
pravna oseba, nastopa v okviru povezanih
družb, to razkriti;
– reference s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja pri
opravljanju dejavnosti domov za starejše ali
primerljive dejavnosti s področja varstva in
oskrbe oseb (potrebna je najmanj ena referenca);
– v primeru ponujenega plačilnega roka,
daljšega od 8 dni, je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izjavo banke, da bo v primeru,
da bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izpolnitev obveznosti – plačilo
kupnine, v višini celotne neplačane kupnine,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovorov.
Podrobneje je izdelava ponudbe obrazložena v Informacijskem memorandumu.
Ponudniki morajo predložiti dokumentacijo
in izdelati ponudbo skladno z določili Informacijskega memoranduma.
6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe z dokazili in prilogami na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Komisija
za vodenje postopka prodaje finančnega
premoženja, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem.
Rok za oddajo ponudb je 6. 6. 2011, do
9. ure.
Ponudba mora biti predložena v zaprti
ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb
za prodajno ustanoviteljskega deleža – Ne
odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba se bo
štela za pravočasno, če bo prispela, do 6. 6.
2011, do 9. ure, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila
ponudnika.
Pravočasne in popolne ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje postopka
prodaje finančnega premoženja. Komisija
od ponudnikov lahko zahteva tudi dodatna

dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so jih
le – ti dolžni predložiti.
7. Odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2011,
ob 10. uri, v sejni sobi, v 2. nadstropju Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Odpiranje ponudb bo javno. Na odpiranju
bodo lahko prisotni ponudniki fizične osebe, zakoniti zastopniki ponudnikov pravnih
oseb, drugi predstavniki ponudnikov pa se
bodo morali izkazati s pisnim pooblastilom.
8. Občina lahko po odpiranju ponudb
zahteva dodatne podatke o ponudnikovem
statusu in finančnem položaju, kolikor meni,
da je boniteta, solventnost ali likvidnost ponudnika taka, da se lahko utemeljeno pričakuje, da ponudnik kot ustanovitelj ne bo
deloval tako, da bi bili namen in cilji zavoda
doseženi. V primeru, če se pričakovanje na
podlagi predloženih dodatnih dokazil, potrdi
za utemeljeno (z objektivnimi podatki), bo
občina takega ponudnika izločila kot neustreznega ponudnika.
9. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje
ponudb. Osnovna kriterija sta najvišja kupnina in reference. Kolikor bi več ponudnikov
ponudilo isto najvišjo ceno in isti rok plačila (za preračun cene na sedanjo vrednost
v primeru odloženega plačila se uporablja
letna obrestna mera v višini 6-mesečnega
euriborja na dan odpiranja ponudb), bo komisija boljšega ponudnika izbrala na podlagi
presoje predloženih referenc s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja pri opravljanju dejavnosti domov za
starejše ali primerljive dejavnosti s področja
varstva in oskrbe oseb.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu poziva
k podpisu pogodbe. Osnutek pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije (Informacijskega memoranduma). Kakršnokoli
dodajanje ali spreminjanje pogodbe s strani
ponudnika, pomeni neveljavnost ponudbe.
Osnutek pogodbe se lahko do podpisa, na
pobudo Občine Cerklje na Gorenjskem, še
spremeni. Opis premoženja zavoda se na
dan podpisa pogodbe uskladi z dejanskim
stanjem. 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
Cerklje na Gorenjskem.
11. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. V primeru kasnejšega
plačila, to je odloženega plačila (najdlje do
31. 12. 2012), je kupec za neplačani del kupnine dolžan predložiti nepreklicno bančno
garancijo za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti – plačilo kupnine, izplačljivo na
prvi poziv, brez ugovora. Veljavnost bančne
garancije mora biti najmanj 10 dni daljša
od roka, v pogodbi dogovorjenega za plačilo kupnine. Bančno garancijo je kupec dolžan izročiti Občini Cerklje na Gorenjskem
v 10 dneh po podpisu pogodbe. Če bančne
garancije za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti – plačilo kupnine, v višini neplačanega dela kupnine v navedenem roku
ne predloži, se šteje, da je od pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine
Cerklje na Gorenjskem. Prenos ustanoviteljskega deleža se opravi po prejetem plačilu
kupnine oziroma po prejemu nepreklicne
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bančne garancije, s katero se zavaruje neplačani del kupnine.
12. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Župan Občine Cerklje na Gorenjskem lahko brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, ne
da bi za to navedel razloge.
13. Za izvedbo javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 in
38/10).
14. Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega poziva za zbiranje ponudb,
Informacijski memorandum in podpisano
Pogodbo o koncesiji z MDDSZ, je na voljo
na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, v času uradnih ur ter na spletni strani občine, http://www.cerklje.si/ pod
rubriko »Občina / Objave in razpisi« (brez
podpisane Pogodbe o koncesiji z MDDSZ).
Podpisano pogodbo o koncesiji z MDDSZ
lahko zahtevate pisno po elektronski pošti na naslov obcinacerklje@siol.net ali po
faksu 04/281-58-20 in vam jo bomo posredovali.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po
elektronski pošti na naslov: obcinacerklje@siol.net ali po faksu 04/281-58-20.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-2940/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 49/10), Letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2011 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja Občina Pivka
z dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks:
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in klet št. 24, v izmeri
30,02 m2, Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
vpisano v vložku 1318/25, k.o. Petelinje.
2.2. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri
30,11 m2, Postojnska cesta 18, 6257 Pivka,
vpisane v vložku št. 1334/4, k.o. Petelinje.
2.3 Stanovanje in shramba št. 15, v izmeri 49,39 m2, Dolnja Košana 7, Košana,
vpisane v vložku št. 1156/13, k.o. Košana.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Stanovanji pod številko 2.1. in 2.2. sta
zasedeni z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za
nedoločen čas. Na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04, 47/06, 45/08, 57/08 in 62/10) ima
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najemnik za izlicitirano ceno predkupno pravico. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega
razmerja ne sme poslabšati.
Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača
prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice itd.) plača kupec.
4. Vrsta pravnega posla: Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku
ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
5. Izklicna cena za nepremičnino, ki
je predmet prodaje
– Stanovanje in klet št. 24, v izmeri
30,02 m2, Vilharjeva ulica 21, Pivka znaša
33.022, 00 EUR.
– Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri
30,11 m2, Postojnska cesta 18, Pivka znaša
39.143, 00 EUR.
– Stanovanje in shramba št. 15, v izmeri
49,39 m2, Dolnja Košana 7, Košana znaša
39.500, 00 EUR.
Prodajalec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške notarske overitve te pogodbe, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice itd.) plača kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine – vrednosti nepremičnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri
Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine Vilharjeva ulica 21«, »plačilo varščine
Postojnska cesta 18« in »plačilo varščine
Dolnja Košana 7. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, ne-
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uspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor
ponudnik, ki je uspel na razpisu, ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne
plača kupnine, organizator javnega razpisa
obdrži v plačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo
veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% ponujene cene, ter celotno številko
transakcijskega računa in naziv banke za
primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do torka,
31. 5. 2011, do 11. ure, na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
z oznako: »Javno zbiranje ponudb – Vilharjeva ulica 21, Postojnska cesta 18, Pivka ali
Dolnja Košana 7, Košana – Ne odpiraj«
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 31. 5. 2011, ob
13. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje
ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne nepopolne ponudbe, bodo izločene

iz postopka o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni. Ne glede na navedeno bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana
izbran za najugodnejšega ponudnika. Edino
merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo
ceno. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo
lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena
dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije: Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke
o nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Martina
Kobal). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 11/0254

Ob-2946/11
Obvestilo
Iz javnega zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnin, ki je bilo objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 30/11, dne 22. 4. 2011, se na
podlagi sklepa Občinskega sveta Občine
Markovci, z dne 20. 4. 2011, izvzame nepremičnina, parc. št. 258/31, pripisana pri
ZKV 525, k.o. Nova vas pri Markovcih, gozd,
v izmeri 730 m2.
Občina Markovci
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2921/11
Nova Slovenija – N.Si, Cankarjeva 11,
1000 Ljubljana, objavlja
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1.–31. 12. 2010
ZŠ

POSTAVKA

ZNESEK
V EUR

I

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

161.764,05

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

253.590,85

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

37.061,27

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo
v zakonu določeno višino

4.816,00

5.

Drugi prihodki

56.587,36

CELOTNI PRIHODKI

513.819,53

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

251.136,06

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

347.682,30

CELOTNI ODHODKI

598.818,36

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

–84.998,83

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju 1. 1.–31. 12. 2010

ZŠ

POSTAVKA

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

ZNESEK
V EUR
13.848,24
0,00

3.

Kratkoročne finančne naložbe

2.473,47

4.

Denarna sredstva na računih

31.710,91

5.

Druga sredstva

17.832,54

SKUPAJ SREDSTVA

65.865,16

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

0,00

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0,00

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

104.465,02

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

–38.599,86

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

65.865,16
Nova Slovenija – N.Si
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2011-3-223
Ob-2474/11
1. Pravila Sindikata ZSSS Sindikat podjetja Resevna Šentjur, Mestni trg 3, Šent
jur, matična številka 1410644000, davčna
številka 48403202, ki so hranjena v Upravni
enoti Šentjur pri Celju, na podlagi odločbe
02-5/93-3, z dne 31. 5. 1993 in vpisana
v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Šentjur pri Celju, se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2912/11
V skladu z določili 586. člena ZGD-1,
uprava prevzemne družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, in poslovodstvo prevzete družbe MK Naložbe d.o.o., Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana, obveščata delničarje, da
je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 7. 4. 2011 predložena
pogodba o pripojitvi družbe MK Naložbe
d.o.o. k družbi Mladinska knjiga Založba
d.d., ki sta jo uprava prevzemne družbe in
poslovodstvo prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 7. 4. 2011. Pogodbo
je pred tem na seji dne 26. 4. 2011 pregledal
nadzorni svet prevzemne družbe in sprejel
pisno poročilo o pripojitvi.
Vsi delničarji prevzemne družbe Mladinska knjiga Založba d.d. imajo od objave tega
obvestila dalje do dne 6. 6. 2011 pravico do
vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe,
vsak delovni dan, med 8. in 15. uro. Družba
bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis teh listin.
Mladinska knjiga Založba d.d. bo kot edini družbenik prevzete družbe MK Naložbe
d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
v torek, dne 7. 6. 2011 odločal o soglasju
k pripojitvi.
Prevzemna družba je imetnik 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, zato v skladu z določili drugega odstavka 599. člena uprava prevzemne
družbe ni zahtevala, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
lahko v enem mesecu od dneva, ko je edini
družbenik prevzete družbe odločal o soglasju k pripojitvi (to je od dne 7. 6. 2011), zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki
naj odloči o soglasju za pripojitev.
Mladinska knjiga Založba d.d.
predsednik uprave
Peter Tomšič
MK Naložbe d.o.o.
direktor
Tomaž Perčič
Ob-2922/11
Direktorica družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o., Valvazorjev trg 6, 3270 Laško, matična številka: 5677327000 (v nadaljevanju:
A IN A VESENJAK, d.o.o. ali družba) na
podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 6. 5. 2011 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celje predložen
Delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o.
2. Na sedežu družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. je od objave tega obvestila do dneva
skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju
k delitvi, vsak delovnik, med 10. do 12. uro,
na vpogled:
– Delitveni načrt družbe A IN A VESENJAK, d.o.o.,
– letno poročilo družbe A IN A VESENJAK, d.o.o. za zadnja tri leta.

3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. ustno razložil Delitveni načrt, prav
tako pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave
Delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista
sprememba, zaradi katere bi bilo primerno
drugačno menjalno razmerje.
Preklic obvestila:
Direktorica družbe A IN A VESENJAK,
d.o.o. preklicuje obvestilo v Uradnem listu
RS z dne 29. 4. 2011, ki je bilo objavljeno
v enakem besedilu, kot je zgoraj, s tem da je
bil kot datum predložitve Delitvenega načrta
naveden 29. 4. 2011.
A IN A VESENJAK, d.o.o.
direktorica
Andreja Vesenjak
Ob-2872/11
Na podlagi 6. točke 47. člena Zakona
o zadrugah je občni zbor Park Kralja Matjaža, zadruge za razvoj in trženje turistične
ponudbe z.o.o., na svojem zasedanju dne
19. 2. 2011 sprejel sklep o redni likvidaciji
zadruge.
1. Zoper zadrugo Park Kralja Matjaža
z.o.o., Center 100, 2393 Črna na Koroškem,
se začne postopek redne likvidacije;
2. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register zadruga v svoji firmi
uporablja pristavek “v likvidaciji”;
3. Za likvidacijskega upravitelja se določi: Viktorija Barbič, Stražišče 21/a, Ravne
na Koroškem;
4. Upniki morajo svoje terjatve do zadruge prijaviti na naslov: Park Kralja Matjaža
z.o.o. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj,
Center 100, 2393 Črna na Koroškem, v roku
30 dni od objave sklepa o začetku postopka
likvidacije v Uradnem listu RS;
5. Likvidacijski upravitelj je upravičen
do nagrade ter povrnitve stroškov v skladu
s Pravilnikom o tarifi za odmero nagrade
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti
in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih
upravičen (Uradni list RS, št. 91/08).
Park Kralja Matjaža z.o.o. – v likvidaciji

Sklici skupščin
Ob-2900/11
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik (v nadaljevanju: »družba«), uprava
družbe sklicuje
20. skupščino delničarjev
družbe Menina, d.d., Kamnik,
ki bo dne 7. 6. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Menina d.d., konsolidiranim letnim poročilom skupine Menina za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil, sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010 ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in
nadzora družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2010 znaša 549.065,42 EUR in se del bilančnega dobička v višini 91.524,00 EUR
nameni za dividende delničarjem, ki so na
dan 3. 6. 2011 vpisani v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi. Delničarjem se najkasneje do 30. 9. 2011 izplača dividenda, ki
znaša 2,00 EUR bruto na delnico. Izplačilo
se izvrši iz ostanka prenesenega čistega
dobička leta 2009. O ostanku bilančnega
dobička bo odločeno v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
v letu 2010 in ji podeli razrešnico.
c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v letu 2010 in mu podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2011 se imenuje revizorsko družbo ABC
revizija, d. o. o., Ljubljana.
Sklic skupščine je objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
družbe, http://www.menina.si/.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, obrazložitvami in utemeljitvami, letno
poročilo z vključeno izjavo o upravljanju,
poročilo nadzornega sveta in drugimi gradivi
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Menina, d.d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg
padlih borcev 3, vsak delavnik, med 9. in
12. uro, v času od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda
v pisni obliki in s predloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odlo-
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čajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, in ki so imetniki delnic, vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. 3. 6. 2011 (presečni dan).
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora
najkasneje pred začetkom zasedanja skupščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Menina d.d., Kamnik
uprava
Ob-2901/11
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi
16. in 17. člena Statuta banke sklicuje
32. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,
ki bo v sredo, 8. 6. 2011, ob 13. uri,
v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska
cesta 128 a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se delovna telesa v skladu
s poslovnikom skupščine.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2010, predstavitev letnega
poročila banke za poslovno leto 2010, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in
uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v preteklem poslovnem letu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za poslovno leto 2010, ki znaša na dan 31. 12.
2010 3.258.823,00 EUR, se v višini
1.847.000,00 EUR nameni za pokrivanje
izgube iz preteklih let, preostanek v višini
1.411.823,00 EUR pa ostane nerazporejen
in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta k letnemu
poročilu notranje revizije za leto 2010.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
z dnem 8. 6. 2011 se za člana nadzornega
sveta imenuje Christophe Marcel Descos,
za dobo štirih let.
5. Podaljšanje mandatne dobe članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
z dnem 14. 6. 2011 predsedniku nadzornega sveta Wöber Gerhardu in članu nadzornega sveta Maritan Faustu poteče mandatna doba v nadzornem svetu. Z dnem 14. 6.
2011 se predsedniku nadzornega sveta
Wöber Gerhardu in članu nadzornega sveta Maritan Faustu podaljša mandatna doba
v nadzornem svetu za dobo štirih let.
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6. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina banke imenuje finančnega revizorja
za leto 2011, revizijsko hišo KPMG podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina po predlogu sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu in
prečiščeno besedilo statuta.
Delničarji bodo na 32. redni skupščini
Banke Volksbank d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine Banke Volksbank d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oziroma na dan 4. junij 2011 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. V istem
roku lahko delničarji tudi podajo predloge
o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni
treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti, in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe,
če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru.
Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, letno poročilo o notranjem revidiranju
z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta
in drugo gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem
na vpogled v prostorih Banke Volksbank
d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljub
ljana, vsak delavnik, od 9. do 12. ure.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke, www.volksbank.si.
Banka Volksbank d.d.
uprava
Ob-2903/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena Statuta družbe Domel Holding družba pooblaščenka, d.d. uprava družbe sklicuje

13. skupščino
delniške družbe Domel Holding družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo v torek, 7. 6. 2011, ob 18.30, na
sedežu družbe Domel Holding družba pooblaščenka, d.d., Železniki, 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.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2010, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
ter seznanitev delničarjev s prejemki članov
organov vodenja in nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za leto 2010 in s prejemki članov organov
vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi
soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini
3.797.702,26 EUR, od katerega preostanek
čistega dobička za poslovno leto 2010 znaša
731.142,44 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 3.066.559,82 EUR, uporabi
kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku
257.107,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,45 EUR na delnico,
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2010 v znesku
3.540.594,76 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku
30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem,
ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško
knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel Holding
družba pooblaščenka, d.d., Železniki v poslovnem letu 2010 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2010 podeli razrešnica.
3. Seznanitev z imenovanji članov nadzornega sveta in izvolitev članov nazornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se, da je članom dosedanjega
nadzornega sveta potekel mandat.
Skupščina se seznani, da je Svet delavcev skupine Domel za člana nadzornega
sveta (predstavnika delavcev v nadzornem
svetu) imenoval Aleksandra Volfa in Miroslava Oliča, z začetkom teka mandata 7. 6.
2011.
Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za novo štiriletno
mandatno obdobje imenujejo: mag. Tanja
Kramar, Minka Benedičič, mag. Alojz Megušar, Stanko Zgaga.
Mandat novoizvoljenim članom nadzornega sveta prične teči 7. 6. 2011.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Za poslovno leto 2011 se za revizorja
imenuje revizijska družba Renoma družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.
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Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju
pravico do enega glasu na skupščini. Za
sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna
večina oddanih glasov (navadna večina).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo 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 najkasneje
tri dni pred začetkom skupščine na sedežu
družbe deponirati 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,
letno poročilo za leto 2010 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2010 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 na sedežu
družbe. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz
prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 19. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Domel Holding
družba pooblaščenka, d.d.
uprava: Štefan Bertoncelj

Ob-2908/11
V skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 in 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava
Telekoma Slovenije d.d., s sedežem v Ljub
ljani, Cigaletova 15, sklicuje
19. skupščino delničarjev,
ki bo 15. 6. 2011, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani, na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
3. Soglasje k pripojitvi družbe Mobitel,
d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe Telekom Slovenije, d.d., soglaša s pripojitvijo
družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve,
d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d., v skladu s pogodbo o pripojitvi, opr. št. SV 360/11,
ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
Gradivo za skupščino
Od dneva objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje do vključno dneva skupščine
so delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni, vsak
delovni dan, od 10. do 12. ure, na vpogled
popolna gradiva za skupščino:
– sklic skupščine,
– predlogi sklepov,
– pogodba o pripojitvi, opr. št.
SV 360/11,
– letna poročila Telekoma Slovenije,
d.d., in Mobitela, d.d., za zadnja tri poslovna leta,
– poročilo uprave Telekoma Slovenije, d.d., o pripojitvi v skladu s 582. členom
ZGD-1,
– poročilo upravnega odbora Mobitela,
d.d., o pripojitvi v skladu s 582. in 584. členom ZGD-1,
– poročilo nadzornega sveta Telekoma
Slovenije, d.d., o pregledu pripojitve v skladu s 584. členom ZGD-1.
Sklic skupščine in celotno gradivo
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi
je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, http://skupscina.telekom.si/, in na borznem sistemu elektronskega obveščanja,
http://seonet.ljse.si.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
skupscina@telekom.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
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skladno s prvim odstavkom 300. člena in
301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov:
skupscina@telekom.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne
informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298., prvega odstavka 300., 301.
in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni
strani družbe, http://skupscina.telekom.si/.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralni klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti
na sedež družbe ali na faks št. 01/231-47-36
ali na elektronski naslov: skupscina@telekom.si, najkasneje do vključno 13. 6. 2011,
do 15.30. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za
uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe,
Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan,
med 10. in 12. uro, od objave tega sklica
v Uradnem listu RS dalje in v elektronski
obliki na spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov:
skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje
pravico do preveritve avtentičnosti delničarja
oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
6.535.478. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice
so istega razreda.
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Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije d.d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
Ob-2909/11
Na podlagi 68. člena Statuta družbe
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska
cesta 56, Ljubljana, sklicujemo
redno skupščino
delniške družbe
Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d.,
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 23. 5. 2011, ob 17. uri,
v sejni sobi, v tretjem nadstropju, na naslovu
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Na seji bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
2. Sprememba osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja –
prenosa terjatev zaradi vplačila stvarnega
vložka.
Predlog sklepa:
Na osnovi določil 191. člena Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju sprejema skupščina družbe sklep o spremembi
osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja – prenosa terjatev zaradi vplačila stvarnega vložka
1. Osnovni kapital se poveča z novimi
stvarnimi vložki.
2. Predmet novih stvarnih vložkov so navadne terjatve iz seznama navadnih upnikov, ki je vključen v Poročilo o finančnem
položaju in poslovanju dolžnika.
3. Upniki, ki bodo svoje terjatve prenesli
na dolžnika zaradi vplačila stvarnega vložka
v osnovni kapital družbe, pridobijo delnice, ki imajo enake pravice, kot jih določata
Statut in Zakon o gospodarskih družbah,
in sicer:
– Pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe (glasovalno pravico)
– Pravico do udeležbe pri dobičku (dividendo)
– Pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
4. Upnik s prenosom svoje terjatve do
dolžnika zaradi vplačila stvarnega vložka
pridobi:
– 1 delnico za vsakih 200 € prenesene
terjatve do dolžnika (1/200 delnice oziroma 0,005 delnice za vsak 1 € prenesene
terjatve),
– Z vsako delnico pripadajoči nominalni
znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe
v višini 35,9353 €.
5. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega
kapitala družbe se izda število novih delnic,
ki je enako številu delnic, ki jih bodo upniki
vpisal in vplačali s prenosom svojih terjatev
iz seznama navadnih upnikov, ki je vključen
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v Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika.
6. Osnovni kapital družbe se poveča
za znesek, ki je enak številu novih izdanih
delnic (ki jih bodo upniki vpisal in vplačali
s prenosom svojih terjatev iz seznama navadnih upnikov, ki je vključen v Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika)
pomnoženemu s pripadajočim nominalnim
zneskom teh delnic 35,9353 €.
7. Sklep učinkuje pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava St 1/2011 pravnomočno potrjena.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija in do uresničevanja glasovalne pravice imajo 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 bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na naslov
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija, Slovenska
cesta 56, 1000 Ljubljana, pri čemer se kot
datum prijave šteje datum, ko je družba prejela obvestilo. Pravico do udeležbe na skupščini imajo vsi imetniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno, pripravljeno in izpolnjeno skladno
z OZ, ZGD-1 in ZPre-1 in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa poleg tega z izpiskom iz sodnega
registra. Na sejo skupščine je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti eno uro pred
napovedanim začetkom skupščine.
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 odloča
skupščina 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.
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.
Popolno gradivo za skupščino skupaj
z obrazloženimi predlogi sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta, letno poročilo in upravnega odbora je delničarjem na
vpogled v Informacijski pisarni, Vošnjakova
ulica 8a, Ljubljana, vsak delovni dan, med
9. in 11. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.sct.si.
SCT, d.d. Ljubljana, Slovenija
Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.
Ob-2913/11
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje

31. skupščino
družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
ki bo dne 7. 6. 2011, ob 16. uri, v kletni
sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli
Katja Potisk, za preštevalko glasov pa se
izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvovala
notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d.
za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2010, s prejemki
članov organov vodenja in nadzora, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe Mladinska knjiga Založba
d.d. za leto 2010 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2010 in
revizijskim poročilom za poslovno leto 2010
k obema poročiloma.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010 in podelitvi razrešnice
upravi družbe in nadzornemu svetu družbe
za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 401.394,30 EUR uporabi:
– za izplačilo dividende 308.006,25 EUR.
Višina dividende za eno delnico znaša
0,25 EUR bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 7. 6. 2011 kot lastniki
delnic vpisani v delniško knjigo družbe, ki se
vodi v Centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda
se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini,
– za prenos v naslednje leto
93.388,05 EUR.
št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2010.
4. Sprememba Statuta družbe.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
št. 3: Skupščina sprejme spremembe
Statuta družbe v predloženem besedilu.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
št. 4: Za člana nadzornega sveta se za
mandatno obdobje štiri leta izvoli Roman
Žnidarič. Mandat mu prične teči z dnem
vpisa sprememb Statuta, sprejetih na 31.
seji skupščine MKZ d.d., v sodni register.
6. Poročilo o nakupu lastnih delnic na
podlagi sklepa št. 4 s 30. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. z dne
14. 3. 2011.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 5: Skupščina se seznani s poročilom
o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa
št. 4 s 30. Skupščine delničarjev Mladinske
knjige Založba d.d. in ga potrjuje.
7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011.
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Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
št. 6: Za revizijo poslovanja družbe za
poslovno leto 2011 se imenuje revizijska
družba ABC revizija d.o.o.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec
četrtega dne pred skupščino, to je na dan
3. 6. 2011. Pravico udeležbe in glasovanja
na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba d.d.,
Področje pravne, kadrovske in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
ali po faksu št. 01/241-36-82) najkasneje do
konca četrtega dne pred sejo skupščine (to
je do vključno 3. 6. 2011).
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni
strani družbe, vsak delničar pa ga lahko
brezplačno pridobi na sedežu družbe, na
Slovenski cesti 29 v Ljubljani, tajništvo uprave družbe, vsak dan, med 9. in 12. uro.
Delničarji se lahko na skupščino prijavijo tudi tako, da prijavo oziroma pooblastilo
za zastopanje pošljejo družbi po elektronski
pošti, na naslov skupscina@mkz.si, in sicer
v skenirani obliki kot priponko, vsebovati
pa mora lastnoročen podpis fizične osebe,
pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis
zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če
ga uporablja. Na enak način lahko v elektronski obliki delničarji pošiljajo družbi tudi
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
ter predloge sklepov k točkam dnevnega
reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno
z veljavnimi določili ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno ali po faksu
št. 01/241-3682 zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri po-

samezni 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 dne 13. 6. 2011.
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 ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na enak način kot ta sklic le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 13. 6. 2011,
družbi poslal predlog za objavo v skladu
s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala.
Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne
enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred
zasedanjem. Vstop v sejno sobo bo mogoč
samo do 16. ure.
Gradivo za skupščino: sklic skupščine
z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga
Založba d.d. za leto 2010, konsolidirano letno
poročilo Skupine MK za leto 2010, revizijsko
poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za
leto 2010, Predlog Sprememb Statuta in Poročilo o nakupu lastnih delnic je na razpolago
v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe,
vsak delavnik, med 9. in 12. uro.
Zgoraj navedeno gradivo za skupščino
je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
na naslovu: http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.
Mladinska knjiga Založba d.d.
uprava

Nasprotni predlogi
Ob-2939/11
Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah ter pravil Ljubljanske borze
d.d., uprava družbe Nama d.d. Ljubljana
objavlja
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nasprotni predlog
sklepa k 3.a točki dnevnega reda
sklica 19. redne skupščine delniške družbe
Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, ki bo
dne 20. 5. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi, na
sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana.
Nasprotni predlog, ki ga je družba Nama
d.d. Ljubljana dne 22. 4. 2011 prejela od
delničarja KD Kapital d.o.o., Celovška
cesta 206, Ljubljana glasi:
»Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2010 znaša 1.208.986,48 EUR.
Del bilančnega dobička v višini
505.476 EUR se razdeli delničarjem v obliki
dividend. Bruto dividenda na delnico brez
upoštevanja lastnih delnic znaša 0,53 EUR
na delnico. Dividende bo družba izplačala
najkasneje do 31. 12. 2011. Upravičenci za
izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili
vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD
na dan zasedanja skupščine.
Del bilančnega dobička v višini
703.510,48 EUR ostane nerazporejen in se
bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih
letih.
Obrazložitev:
Predlagana višina dividende je enaka dividendi za leto 2009. Razpoložljiv bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 znaša
1.208.986,48 EUR. Tako predstavlja predlagana višina dividende 41,8% bilančnega dobička.
Bruto dobiček v letu 2010 je bil tudi po
izločitvi izrednih prihodkov realiziran v višini
90% bruto dobička iz leta 2009.
Družba je v letu 2010 zaključila z obnovo blagovnice v Ljubljani in večje investicije
v letu 2011 niso planirane.
Finančni položaj se je v primerjavi z letom 2009 še izboljšal. Upoštevaje finančne
naložbe in denarna sredstva na eni strani
ter dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti na drugi strani je družba nezadolžena. Kratkoročne finančne naložbe na dan
31. 12. 2010 so 1.249.615 EUR v prvovrstne
vrednostne papirje in 599.474 EUR v bančni
depozit tako, da popolnoma zadoščajo za
plačilo predlagane dividende.
Ob upoštevanju navedenega smo mnenja, da izplačilo predlagane dividende ne bi
v ničemer ogrozilo tekočega poslovanja in
razvoja družbe.«
Nama d.d. Ljubljana
direktorica
Mira Koporčić Veljić
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Zavarovanja terjatev
SV 255/11
Ob-2905/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc
- Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 255/11, opr.
št. DK 2/11, z dne 28. 4. 2011, je bila nepremičnina – stanovanje št. 13, v izmeri
59.88 m2, z identifikacijsko oznako stanovanja 1886-105-13, ki se nahaja v 5. etaži,
stavbe na naslovu Cesta Borisa Kidriča 13,
Zagorje ob Savi, stoječi na parc. št. 917/1,
sedaj parc. št. 917/6, k.o. Zagorje - mesto
(1886), last zastaviteljev Krašovec Alberta in Krašovec Renate, vsakega do ½, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 25. 1. 2000 z Elektro Ljubljana d.d.,
kot prodajalcem, in Krašovec Albertom in
Krašovec Renato, obema kot kupcema, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Banke
d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.000,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 488/11
Ob-2906/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 488/11, z dne 28. 4. 2011,
je nepremičnina, 2-sobno stanovanje, z dvema kabinetoma, št. 13, v izmeri 92,00 m2,
v pritličju stanovanjskega objekta, na naslovu Župančičeva ulica 12, Kranj, z ident.
št. stavbe 673, ki stoji na parc. št. 157/1,
k.o. Huje, last zastavitelja Matjaža Mravlje,
Župančičeva ulica 12, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 7. 1. 2009,
s prodajalcem Francem Hrovatom, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR,
z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,95%
letno, obresti pa tečejo od črpanja kredita
dalje, z odplačilom kredita v 360-mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 30. 4. 2041.
SV 628/2011
Ob-2914/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič

iz Maribora, opr. št. SV 628/2011, z dne
20. 4. 2011, je stanovanje številka 12,
v III. nadstropju, v izmeri 67,30 m², v Mariboru, Stantetova ulica 12, identifikacijska
številka 678-40.ES, ki stoji na parceli številka 929/1, k.o. 678 Spodnje Radvanje, last
zastaviteljice družbe Contrast d.o.o., Nad
izviri 8, Miklavž na Dravskem polju, na temelju prodajne pogodbe z dne 30. 11. 2007,
zastavljeno v korist družbe Prva finančna
agencija d.o.o., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 162.234,52 EUR s pripadki.
SV 315/2011
Ob-2917/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 315/2011, z dne 29. 4.
2011, je bila zastavljena nepremičnina,
z ident. št. 2175-2190-5, stanovanje št. 2,
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Cesta železarjev 31, Jesenice, stoječi na parc.
št. 1383/6, k.o. Jesenice, last zastaviteljice
Safete Tufek, Cesta železarjev 31, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
št. 550-494/93, z dne 18. 10. 1993, v korist
imetnice Gorenjske banke d.d., Kranj, matična št.: 5103061000, s sedežem v Kranju,
Bleiweisova cesta 1, v zavarovanje denarne
terjatve 60.000,00 EUR s pripadki.
SV 393/11
Ob-2918/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr.
št. SV 393/11, z dne 29. 4. 2011, je stanovanje št. 18, v neto tlorisni površini 65,60 m2,
v 3. nadstropju, večstanovanjske stavbe,
Gubčeva ul. 4, 4000 Kranj, stoječe na parc.
št. 146/2, k.o. 2122 Huje, Okrajnega sodišča
v Kranju, z ID stavbe 2122-239.ES, v lasti
Radmile Samardžija, Gubčeva ulica 4, 4000
Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja št. 361, z dne 16. 11.
1992, s potrdilom z dne 17. 1. 2000, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
MŠ: 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve višini 120.500,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,85% letno,
z vračilom v 360-mesečnih anuitetah, od
katerih zadnja zapade 31. 3. 2041, z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi pripadki ter

stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 308/2011
Ob-2920/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 308/2011, z dne 29. 4.
2011, je bilo zastavljeno stanovanje št. 13,
ident. št. dela stavbe 13.E (2169-1137-13),
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Čičare 9, 4280 Kranjska Gora, stoječi na parc.
št. 387/3, k.o. Kranjska Gora, last Maje
Brodar in Gorazda Hrovata, oba Cankarjev trg 20, Zagorje ob Savi, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe, z dne
19. 4. 2011, v korist imetnice Nove Ljub
ljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična št:
5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 60.000,00 EUR s pripadki.
SV 335/11
Ob-2923/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 335/11 z dne
29. 4. 2011, je bila nepremičnina – poslovni
prostor TL 55, v izmeri 23,26 m² – (poslovni
prostor številka 50), v III. nadstropju stavbe,
na naslovu Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, zgrajene na parcelah številka 1788/1,
1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890
in 2175/2 – vse katastrska občina MariborGrad – šifra katastrske občine 657; last dolžnika – zastavitelja Lefin poslovne dejavnosti d.o.o., s sedežem Na soseski 10, 2000
Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 10. 2010; zastavljena za
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2, 1000 Ljubljana, do
dolžnika – zastavitelja Lefin d.o.o., v višini
400.000,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 28. 2.
2018, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, z obrestmi in vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel
z uveljavljanjem vračila terjatve, nastala na
temelju kreditne pogodbe, registrska številka 407-LD/11089/00086/KA, z dne 31. 3.
2011, ki je v originalu priloga navedenega
notarskega zapisa.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 178468/2010
Os-2863/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih
borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Elo Koželj,
Zadružna ulica 1, Črenšovci, zaradi izterjave
337,67 EUR, po izvršitelju izv. Janku Zorčič
dne 4. 4. 2011 zarubilo nepremičnino, to je
stanovanje, št. 29, v VI. nadstropju, večstanovanjske stavbe, na naslovu Kregarjeva
ulica 1 v Brežicah, v skupni izmeri 58,21 m2,
ki stoji na parc. št. 1/19, vl. št. 347, k.o. Trnje, in je v lasti dolžnice Ele Koželj, Zadružna ulica 1, Črenšovci.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 4. 2011
VL 205098/2009
Os-2864/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika KOP Brežice d.d., Cesta prvih
borcev 9, Brežice, zoper dolžnico Elo Koželj,
Zadružna ulica 1, Črenšovci, zaradi izterjave
1.120,60 EUR, po izvršitelju Janku Zorčič
dne 26. 3. 2010 zarubilo nepremičnino, to
je stanovanje, št. 29, v 6. nadstropju, stanovanjske zgradbe, na naslovu Kregarjeva
ulica 1 v Brežicah, v skupni izmeri 58,21 m2,
na parc. št. 1/19, vl. št. 347, k.o. Trnje, ki je
v lasti dolžnice Ele Koželj, Zadružna ulica 1,
Črenšovci.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 4. 2011
In 2010/01591
Os-2702/11
V izvršilni zadevi upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, zoper dolžnika Kooperant d.o.o.,
Kollarjeva ulica 6, Maribor, zaradi izvršbe
na nepremičnino, vas obveščam, da sem
dne 26. 11. 2010, z začetkom ob 10. ur, na
naslovu Kollarjeva ulica 6, Maribor, ob prisotnosti Daut Sahitaja – odgovorne osebe
dolžnika, Kovačič Petra – pomočnika izvršitelja, opravil rubež nepremičnine:
Zarubljena nepremičnina je stanovanje
št. 3, v pritličju, večstanovanjske stavbe,
v skupni izmeri 41,88 m2, stoječe na parc.
št. 518/3, k.o. Tabor, na naslovu Kollarjeva
ulica 6, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega: kuhinjo, površine
11,04 m2, sobo, površine 19,33 m2, sobo,
površine 11,52 m2, kletni prostor, ki pripada
stanovanju, solastniški delež skupnih pro-

storov objekta, funkcionalno zemljišče, ki
pripada stanovanju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 11. 2010
In 57/2010
Os-2568/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 8. 4. 2011, v izvršilni zadevi opr. št. In 57/2010, upnika Edija
Ravnjak, Liptovska 20, Slovenske Konjice,
zoper dolžnico Dunjo Potnik, Geroldstrasse
11, Ismaning 11, Nemčija, zaradi izterjave
27.500,00 EUR s pp, na podlagi 5. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
dolžnici Dunji Potnik postavilo začasnega
zastopnika odvetnika Rafaela Mohorka, miklošičeva 5, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 8. 4. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6624/2010
Os-2413/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Miroslava Muženič, Cikuti 1c,
Pobegi, o predlogu za dopolnitev zemljiške
knjige, dne 31. 3. 2011 odločilo:
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcele št. 295/10, pašnik, v izmeri 586 m2, št. 295/11, pašnik,
v izmeri 4410 m2 in št. 295/12, pašnik,
v izmeri 2102 m2, vse k.o. Truške, pri katerih je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica pok. Ivana Muženiča, sin Andreja, rojenega 1892, nazadnje stanujočega
v Kavaličih 156, Sveti Anton.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 3. 2011
Dn 28368/2006
Os-2313/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nepremičninski servis d.o.o., Celovška 264,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 19, v 3. nadstropju, na naslovu Proletarska 2, Ljub
ljana, z ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 1398/19, k.o. Moste, dne 28. 2. 2011,
pod opr. št. Dn 28368/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:

– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med GIP PIONIR Novo
mesto (kot prodajalcem) in Legat Antonom,
Glavarjeva 45, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E,
vpisano v podvl. št. 1398/19, k.o. Moste,
– darilne pogodbe z dne 7. 4. 1986,
sklenjene med Legat Jankom, Komanova
1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Strnad Markom, Popovičeva 2, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E,
vpisano v podvl. št. 1398/19, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2011
Dn 12512/2006
Os-2369/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čadež Vladimirja, Ferberjeva ulica 25, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, parc. št. 2203/26, k.o.
Zgornja Šiška, dne 16. 3. 2011, pod opr.
št. Dn 12512/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, št. V-3/77,
z dne 5. 2. 1977, sklenjene med Sosesko,
podjetjem za urejanje stavbnih zemljišč, Vojkova 63, Ljubljana (kot prodajalcem), ter
Pipan Romanom, Viška 49d, Ljubljana, in
Pipan Marijo, Na Jami 12, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, parc. št. 2203/26,
k.o. Zgornja Šiška,
– pogodbe o delitvi premoženja z dne
20. 1. 1979, sklenjene med Pipan Marijo,
Na Jami 12, Ljubljana, in Pipan Romanom,
Viška 49d, Ljubljana, za nepremičnino parc.
št. 2203/26, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2011
Rz 66/2011
Os-2617/11
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Občine
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Kozina,
z dne 24. 2. 2011, oklicuje začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc.
št. 2656/7 in 2662/1, k.o. Markovščina.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o parcelah oziroma druge pogoje za vknjiž-

Stran

1098 /

Št.

34 / 6. 5. 2011

bo lastninske pravice Občine Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Kozina, in zaznambo
javnega dobra.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 4. 2011
Dn 18189/2009
Os-2924/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cigale Janka, Reboljeva 11, Ljubljana, ki ga
zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 6727/2
– stanovanje št. 2, Zelena pot 23, Ljub
ljana, z ident. št. 1722-0785-002, k.o. Trnovsko predmestje, dne 14. 4. 2011, pod opr.
št. Dn 18189/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine kupne in prodajne pogodbe z dne
14. 12. 1966, sklenjene med IMOS – poslovno združenje za industrijsko gradnjo,
ter Horvat Belo in Horvat Romano, Tomšičeva 4, Murska Sobota, za garsonjero,
ob Riharjevi cesti v Ljubljani, soseska S-2,
v zgradbi A-11, v pritličju.
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 14. 4. 2011
Dn 25521/2009
Os-2925/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bukovnik Tine, Bratov Učakar 98, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3786/71 – garaža,
št. G87, v kleti, z ident. št. 1739-0005-147
(prej 1739-0005-119), v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 96–98, k.o. Zgornja Šiška, dne
24. 1. 2011, pod opr. št. Dn 25521/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 15. 11. 2011, sklenjene med Radom
Erženom in Frančiško Eržen, oba Bratov
Učakar 98, Ljubljana, kot prodajalcema,
in Tino Bukovnik, Bratov Učakar 98, Ljub
ljana, kot kupovalko, in sicer za garažo št.
G 87, zdaj z ident. št. 147.E, vpisani v podvl.
št. 3786/71, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2011
Dn 10516/2009
Os-2926/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Adžič
Stojana, Osenjakova ulica 10, Ljubljana, ki
ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2150/26

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pozamezni del, z iden. št. 1772-1426-103
in posamezni del z iden. št. 1772-1426-135,
Osenjakova ul. 10, Ljubljana, k.o. Slape, dne
14. 4. 2011, pod opr. št. Dn 10516/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu
zemljišča za gradnjo stanovanjskega bloka,
Osenjakova ulica 8–10, in s tem vezano
tudi stanovanje z atrijem, v skupni izmeri
53,36 m2, Osenjakova ulica 10, Ljubljana,
sedaj vpisano v podvl. št. 2150/26, parc.
št. 1591 in 1595, k.o. 1772 – Slape, ki je
bila sklenjena med strankama Občino Ljub
ljana Ljubljana Moste – Polje, katere pravni
naslednik je Mestna občina Ljubljana (kot
prodajalko), in RS Ministrstvo za obrambo
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2011
Dn 21352/2009
Os-2927/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čehič Roberta, Grablovičeva ulica 32, Ljub
ljana, ki ga zastopa Mejnik d.o.o., Letališka
c. 32J, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 396/19
– stanovanje z oznako 19, v 3. nadstropju
(5. etaži), s shrambo št. 19, v kleti (1. etaži), z ident. št. 1726-0171-019, v Ljubljani,
Grablovičeva ulica 32, k.o. Šentpeter, dne
14. 4. 2011, pod opr. št. Dn 21352/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 251-289/91, z dne 13. 11. 1991,
sklenjene med SPIZ Slovenije in Prah Francem, Grablovičeva 32, Ljubljana, za stanovanje št. 19, v 3. nadstropju, Grablovičeva 32, 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 14. 4. 2011
Dn 632/2011
Os-2928/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 3. 2011 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 20/93, z dne 19. 10. 1993, na
podlagi določil Stanovanjskega zakona,
sklenjene med prodajalcem Kovit, d.o.o.,
Trbovlje, in kupcem Maljuga Nevenka, Novi
dom 31, Trbovlje,
– prodajne pogodbe, z dne 16. 10. 2000,
sklenjene med prodajalko Maljuga Nevenko,
Novi dom 31, Trbovlje, in kupcem Markuljević Gavrom, Novi dom 31, Trbovlje,
– prodajne pogodbe, z dne 7. 5. 2007,
sklenjene med Rasimo Selimović, Brilejeva
8, Ljubljana, in kupcem Ejubom Selimović,
Brilejeva 8, Ljubljana, za stanovanje v večstanovanjski hiši, Novi dom 31, Trbovlje, ki

ima sedaj ident. št. 1871-3392-1.E, vpisano
v podvl. št. 3634/1, k.o. Trbovlje.
Predlagatelj je izjavil, da razpolaga samo
s kopijami, ker so se originali izgubili.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
osebe z imenom Selimović Ejub, Steletova
ulica 10, Ljubljana, do celote. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 22. 4. 2011
Dn 822/2011
Os-2929/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
19. 4. 2011 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, o razdelitvi premoženja, ki sta jo dne 20. 9. 1994
sklenila Subašič Ilijaz in Subašič Fikreta, za
stanovanje, št. 27, na podstrešju večstanovanjske hiše, Cesta zmage 26, Zagorje ob
Savi, ki ima sedaj ident. št. 1886-406-527.E,
vpisano v podvl. št. 1353/171, k.o. Zagorje
mesto.
Predlagatelj je izjavil, da razpolaga samo
s kopijo pogodbe o razdelitvi premoženja
z dne 20. 9. 1994, ker se je original izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Subašič Fikreta, Cesta zmage
26, Zagorje ob Savi. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 4. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 28/2010
Os-2720/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi tožečih strank Stana Vrh, Dolnji
Zemon 85a, in Darko Vrh, Dolnji Zemon 52,
6250 Ilirska Bistrica, ki ju zastopa odvetnik
Volk Milan, Bazoviška 19, 6250 Ilirska Bistrica, zoper tožene stranke 1. Gržina Jožef,
Frenkova ulica 2, 6280 Ankaran, 2. Vrh Anton, Jenkova 18, 6230 Postojna, 3. Vrh Stanko, Albion Park, 15 Grey Street, AV-2527
NSW, Avstralia, 4. Potepan Ivana, Dolnji
Zemon 71, 6250 Ilirska Bistrica, 5. Baša
Ivan, Dolnji Zemon 70, 6250 Ilirska Bistrica,
zastopan po odvetniku Rihardu Branislju, 6.
Razpor Ana, Dolnji Zemon 20, 6250 Ilirska
Bistrica, 7. Primc Andrej, Dolnji Zemon 82/n,
6250 Ilirska Bistrica, 8. Bevčič Stanislava,
Dom starejših občanov, 6250 Ilirska Bistrica,
po skrbnici za poseben primer Skrlj Tatjani,
9. Bevčič Anton, Mala Bukovica 29, 6250
Ilirska Bistrica, 10. Bevčič Dana, Jankovičeva cesta 14, Matulji, Republika Hrvatska,
11. Petrović Silvana, Kršinićeva 24, 51000
Rijeka, Republika Hrvatska, 12. Spinčić Kristina, Rastočine 4, 51000 Rijeka, Republika
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Hrvatska, 13. Škrlj Biserka, Ul. G. Carabino
14, sedaj neznanega bivališča, 14. Batista
Marija, 15. Batista Marta, 16. Batista Franco, vsi trije Via G. Marconi 9 Dollo Venezia,
Republika Italia, 17. Batista Mirko, Via Piave 15/1, Dolo Venezia, Republika Italia, 18.
Danilo Antonio Batista, Via Mazzini 48/a/2
Dolo Venezia, Republika Italia, 19. Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, zastopana po odvetniku Danilu Grilju, 20. Grilj Jožica, Gornji Zemon 51,
6250 Ilirska Bistrica, zastopana po odvetniku Rihardu Branislju, 21. Vrh Jadran, Dolnji
Zemon 100, 6250 Ilirska Bistrica, zastopan
po odvetniku Rihardu Branislju, 22. Dovgan
Marjan, Milutina Bataje 21, Rijeka, Republika Hrvatska, 23. Ivan Grlj, Dom starejših
občanov, 6250 Ilirska Bistrica, 24. Dovgan
Anton, Dol. Zemon 92, sedaj neznanega
bivališča, 25. Dovgan Franc, Dolnji Zemon
89, 6250 Ilirska Bistrica, 26. Dovgan Jože,
Dolnji Zemon 92, sedaj, neznanega bivališča, 27. Dovgan Ana, Dolnji Zemon 92,
sedaj, neznanega bivališča, 28. Čeligoj Mirjam, Dolnji Zemon 1, 6250 Ilirska Bistrica,
29. Leban Stanislava, Trg Marka Plenčiča
13, 5250 Solkan, 30. Batista Antonija, Dolnji
Zemon 54, 6250 Ilirska Bistrica, 31. Batista
Antonija, Dolnji Zemon 54, 32. Batista Jožef,
Jasen 17, 6250 Ilirska Bistrica, 33. Gombač
Vida, Harije 15, 6250 Ilirska Bistrica, 34.
Batista Rudolf, 107 Rue Lemercier Paris, 17
EN, France, 35. Dragica Muha, 57 Lauboraugh Toronto, MGM IX 2, Ontario, Canada,
36. Batista Anton, Jasen 15 a, 6250 Ilirska
Bistrica, 37. Pugelj Štefanija, Jasen 3, 6250
Ilirska Bistrica, 38. Primc Jožefa, Jasen 11,
6250 Ilirska Bistrica. 39. Vrh Anton, Dolnji
Zemon 57, 6250 Ilirska Bistrica, zastopan
po odvetniku Rihardu Branislju, 40. Samokec Zorko, Dol. Zemon 82 g, 6250 Ilirska
Bistrica, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem, na podlagi 82. člena
ZPP s sklepom z dne 25. 3. 2011, toženim
strankam Škrlj Biserki, Ul. G. Carabino 14,
Antonu Dovganu, Jožetu Dovganu, Ani Dovgan, vsi Dol. Zemon 92, in Muha Dragici,
57 Lauboraugh Toronto MGM IX 2 Ontario,
Canada, na predlog tožeče stranke postavilo začasno zastopnico odvetnico Anito Hiti,
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo
tožene stranke zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 4. 2011
P 29/2010
Os-2721/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi tožeče stranke Vrh Herman, Kuteževo 8, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa
odvetnik Volk Milan, Bazoviška 19, 6250
Ilirska Bistrica, zoper tožene stranke: 1. Gržina Jožef, Frenkova ulica 2, 6280 Ankaran,
2. Vrh Anton, Jenkova 18, 6230 Postojna,
3. Vrh Stanko, Albion Park, 15 Grey Street,
AV-2527 NSW, Avstralia, 4. Potepan Ivana, Dolnji Zemon 71, 6250 Ilirska Bistrica,
5. Baša Ivan, Dolnji Zemon 70, 6250 Ilirska Bistrica, zastopan po odvetniku Rihardu Branislju, 6. Razpor Ana, Dolnji Zemon
20, 6250 Ilirska Bistrica, 7. Primc Andrej,
Dolnji Zemon 82/n, 6250 Ilirska Bistrica, 8.
Bevčič Stanislava, Dom starejših občanov,
6250 Ilirska Bistrica, po skrbnici za poseben primer Skrlj Tatjani, 9. Bevčič Anton,
Mala Bukovica 29, 6250 Ilirska Bistrica, 10.

Bevčič Dana, Jankovičeva cesta 14, Matulji,
Republika Hrvatska, 11. Petrović Silvana,
Kršinićeva 24, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, 12. Spinčić Kristina, Rastočine 4,
51000 Rijeka, Republika Hrvatska, 13. Škrlj
Biserka, Ul. G. Carabino 14, sedaj neznanega bivališča, 14. Batista Marija, 15. Batista
Marta, 16. Batista Franco, vsi trije Via G.
Marconi 9 Dollo Venezia, Republika Italia,
17. Batista Mirko, Via Piave 15/1, Dolo Venezia, Republika Italia, 18. Danilo Antonio
Batista, Via Mazzini 48/a/2 Dolo Venezia,
Republika Italia, 19. Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
zastopana po odvetniku Danilu Grilju, 20.
Grilj Jožica, Gornji Zemon 51, 6250 Ilirska
Bistrica, zastopana po odvetniku Rihardu
Branislju, 21. Vrh Jadran, Dolnji Zemon 100,
6250 Ilirska Bistrica, zastopan po odvetniku
Rihardu Branislju, 22. Dovgan Marjan, Milutina Bataje 21, Rijeka, Republika Hrvatska,
23. Ivan Grlj, Dom starejših občanov, 6250
Ilirska Bistrica, 24. Dovgan Anton, Dol. Zemon 92, sedaj neznanega bivališča, 25. Dovgan Franc, Dolnji Zemon 89, 6250 Ilirska
Bistrica, 26. Dovgan Jože, Dolnji Zemon
92, sedaj, neznanega bivališča, 27. Dovgan
Ana, Dolnji Zemon 92, sedaj neznanega
bivališča, 28. Čeligoj Mirjam, Dolnji Zemon
1, 6250 Ilirska Bistrica, 29. Leban Stanislava, Trg Marka Plenčiča 13, 5250 Solkan, 30. Batista Antonija, Dolnji Zemon 54,
6250 Ilirska Bistrica, 31. Batista Antonija,
Dolnji Zemon 54, 32. Batista Jožef, Jasen
17, 6250 Ilirska Bistrica, 33. Gombač Vida,
Harije 15, 6250 Ilirska Bistrica, 34. Batista
Rudolf, 107 Rue Lemercier Paris, 17 EN,
France, 35. Dragica Muha, 57 Lauboraugh
Toronto, MGM IX 2, Ontario, Canada, 36.
Batista Anton, Jasen 15 a, 6250 Ilirska Bistrica, 37. Pugelj Štefanija, Jasen 3, 6250
Ilirska Bistrica, 38. Primc Jožefa, Jasen 11,
6250 Ilirska Bistrica. 39. Vrh Anton, Dolnji
Zemon 57, 6250 Ilirska Bistrica, zastopan
po odvetniku Rihardu Branislju, 40. Samokec Zorko, Dol. Zemon 82 g, 6250 Ilirska
Bistrica, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem, na podlagi 82. člena
ZPP s sklepom z dne 25. 3. 2011, toženim
strankam Škrlj Biserki, Ul. G. Carabino 14,
Antonu Dovganu, Jožetu Dovganu, Ani Dovgan, vsi Dol. Zemon 92, in Muha Dragici,
57 Lauboraugh Toronto MGM IX 2 Ontario,
Canada, na predlog tožeče stranke postavilo začasno zastopnico odvetnico Anito Hiti,
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo
tožene stranke zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 4. 2011
P 27/2010
Os-2722/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi tožeče stranke Janeza Vrha, Dolnji Zemon 85, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga
zastopa odvetnik Volk Milan, Bazoviška 19,
6250 Ilirska Bistrica, zoper tožene stranke:
1. Gržina Jožef, Frenkova ulica 2, 6280 Ankaran, 2. Vrh Anton, Jenkova 18, 6230 Postojna, 3. Vrh Stanko, Albion Park, 15 Grey
Street, AV-2527 NSW, Avstralia, 4. Potepan
Ivana, Dolnji Zemon 71, 6250 Ilirska Bistrica, 5. Baša Ivan, Dolnji Zemon 70, 6250
Ilirska Bistrica, zastopan po odvetniku Rihardu Branislju, 6. Razpor Ana, Dolnji Zemon
20, 6250 Ilirska Bistrica, 7. Primc Andrej,
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Dolnji Zemon 82/n, 6250 Ilirska Bistrica, 8.
Bevčič Stanislava, Dom starejših občanov,
6250 Ilirska Bistrica, po skrbnici za poseben primer Skrlj Tatjani, 9. Bevčič Anton,
Mala Bukovica 29, 6250 Ilirska Bistrica, 10.
Bevčič Dana, Jankovičeva cesta 14, Matulji,
Republika Hrvatska 11. Petrović Silvana, Kršinićeva 24, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, 12. Spinčić Kristina, Rastočine 4, 51000
Rijeka, Republika Hrvatska, 13. Škrlj Biserka, Ul. G. Carabino 14, sedaj neznanega bivališča, 14. Batista Marija, 15. Batista Marta,
16. Batista Franco, vsi trije Via G. Marconi
9 Dollo Venezia, Republika Italia, 17. Batista Mirko, Via Piave 15/1, Dolo Venezia,
Republika Italia, 18. Danilo Antonio Batista,
Via Mazzini 48/a/2 Dolo Venezia, Republika
Italia, 19. Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, zastopana po
odvetniku Danilu Grilju, 20. Grilj Jožica, Gornji Zemon 51, 6250 Ilirska Bistrica, zastopana po odvetniku Rihardu Branislju, 21. Vrh
Jadran, Dolnji Zemon 100, 6250 Ilirska Bistrica, zastopan po odvetniku Rihardu Branislju, 22. Dovgan Marjan, Milutina Bataje 21,
Rijeka, Republika Hrvatska, 23. Ivan Grlj,
Dom starejših občanov, 6250 Ilirska Bistrica,
24. Dovgan Anton, Dol. Zemon 92, sedaj neznanega bivališča, 25. Dovgan Franc, Dolnji
Zemon 89, 6250 Ilirska Bistrica, 26. Dovgan
Jože, Dolnji Zemon 92, sedaj, neznanega
bivališča, 27. Dovgan Ana, Dolnji Zemon
92, sedaj, neznanega bivališča, 28. Čeligoj
Mirjam, Dolnji Zemon 1, 6250 Ilirska Bistrica,
29. Leban Stanislava, Trg Marka Plenčiča
13, 5250 Solkan, 30. Batista Antonija, Dolnji
Zemon 54, 6250 Ilirska Bistrica, 31. Batista
Antonija, Dolnji Zemon 54, 32. Batista Jožef,
Jasen 17, 6250 Ilirska Bistrica, 33. Gombač
Vida, Harije 15, 6250 Ilirska Bistrica, 34.
Batista Rudolf, 107 Rue Lemercier Paris, 17
EN, France, 35. Dragica Muha, 57 Lauboraugh Toronto, MGM IX 2, Ontario, Canada,
36. Batista Anton, Jasen 15 a, 6250 Ilirska
Bistrica, 37. Pugelj Štefanija, Jasen 3, 6250
Ilirska Bistrica, 38. Primc Jožefa, Jasen 11,
6250 Ilirska Bistrica. 39. Vrh Anton, Dolnji
Zemon 57, 6250 Ilirska Bistrica, zastopan
po odvetniku Rihardu Branislju, 40. Samokec Zorko, Dol. Zemon 82 g, 6250 Ilirska
Bistrica, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem, na podlagi 82. člena
ZPP s sklepom z dne 25. 3. 2011 toženim
strankam Škrlj Biserki, Ul. G. Carabino 14,
Antonu Dovganu, Jožetu Dovganu, Ani Dovgan, vsi Dol. Zemon 92, in Muha Dragici,
57 Lauboraugh Toronto MGM IX 2 Ontario,
Canada, na predlog tožeče stranke postavilo začasno zastopnico odvetnico Anito Hiti,
Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo tožene stranke zastopala vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 15. 4. 2011
VL 86697/2010
Os-2666/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Anita Smole, Mariborska 1, Celje, proti dolžniku Emilu Arnšek, Theodor
Heuss Strasse 49/d, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Aleksandra Zlobec, Cankarjeva 9, Celje, zaradi izterjave
15.358,94 EUR, sklenilo:
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dolžniku Emilu Arnšek, Theodor Heuss
Strasse 49/d, 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 Aleksandra Zlobec, Cankarjeva 9,
Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2011
VL 9675/2009
Os-2668/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Davorka Panjan, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžniku Radovanu Vukmir, Zamlača 64,
ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Olga Tanko, Škrabčev trg 54, Ribnica, zaradi
izterjave 10.114,20 EUR, sklenilo:
dolžniku Radovanu Vukmir, Zamlača
64, 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 Olga Tanko, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2011
VL 94395/2010
Os-2699/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Peter Žagar, Dunajska cesta 10, Ljubljana,
proti dolžniku Kamilu Avmedoski, Rusjanov
trg 8, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15,
Ljubljana, zaradi izterjave 16.685,62 EUR,
sklenilo:
dolžniku Kamilu Avmedoski, Rusjanov
trg 8, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljub
ljana.
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. 3. 2011
P 59/2010
Os-2664/11
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po okrajnem sodniku Gorazdu Tivadarju, v pravdni
zadevi tožeče stranke Aleksandre Sagadin,
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Zgornji Gasteraj 8/a, Jurovski dol, ki jo zastopa odvetnik Aleksander Tušek iz Lenarta, zoper toženo stranko Roberta Goloba,
Aškerčeva 31A, Domžale, zaradi vrnitve posojila v vrednosti 3.641,05 EUR s pp, dne
13. 4. 2011, s sklepom tukajšnjega sodišča
P 59/2010 z dne 13. 4. 2011, se postavljeni
začasni zastopnik toženi stranki odvetnik
Janez Kočar iz Ljutomera razreši.
Sodišče na podlagi dopisa Upravne enote Kamnik z dne 20. 10. 2010 ugotavlja, da
bi naj toženec prebival na naslovu Aškerčeva 31A, Domžale. Na ta naslov mu je tudi
bila vročena tožba in poziv za mediacijo, kar
je vse toženec sprejel na tem naslovu. Na ta
način so tako prenehali razlogi za postavitev
začasnega zastopnika iz 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP, saj je njegovo prebivališče znano.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 4. 2011
I 381/2009
Os-2472/11
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Simoni Vinkovič Škalič, v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav
d.d., OE Kranj, Bleiweisova 20, Kranj, proti dolžniku Horvat Rolandu, Gregorčičeva
ulica 55, Murska Sobota, zaradi izterjave
8.849,62 EUR s pp, dne 8. 10. 2010 sklenilo:
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča
v Murski Soboti, opr. št. I 381/2009, se dolžniku postavlja začasni zastopnik, in sicer
odvetnik Oskar Šooš, Slovenska ulica 42,
Murska Sobota.
Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 10. 2010
Ig 630/2007
Os-1268/11
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Simobil, Telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub
ljana – dostava, ki ga zastopa odvetnica
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana,
proti dolžniku Tasim Salioski, Obrtna ulica 9,
Izola – Isola, zaradi izterjave 1.985,27 EUR
s pp, sklenilo:
odvetnico Marjano Manfreda se razreši
obveznosti začasnega zastopnika, ki ji je
bila naložena s sklepom, opr. št. Ig 630/2007
z dne 6. 4. 2010.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 1. 2011

Oklici dedičem
D 209/2011
Os-2741/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Mokotar Marjanu, sinu Franca, roj. 31. 1. 1953,
Slovencu, samskem, umrlem dne 14. 9.
2010, nazadnje stanujočem Belovo 20,
Laško.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Mokotar Marjanu, 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 zakonitih
dedičev ni in da je edini zakoniti dedič po
zapustniku Mokotar Ciril.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 4. 2011
D 115/2010
Os-2615/11
Pokojna Ivana Križmančič, rojena dne
10. 6. 1853, z zadnjim stalnim prebivališčem
na Črnem Kalu, Gabrovica št. 1, je dne
27. 10. 1944 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica
Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2011

Oklici pogrešanih
N 2/2011
Os-2310/11
Carolus Zakrajšček, sin Johanna Zakrajščka in Theresie, rojen Šuštaršič, rojen
4. 11. 1869, v Strmci (Občina Bloke), je
pogrešan.
Skrbništvo za posebni primer bo za pogrešanega opravljala skrbnica za posebni
primer Zakrajšek Otilija, rojena 2. 6. 1953,
Kramplje 5, Nova vas.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da
bo po poteku roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 23. 3. 2011
N 23/2010
Os-2624/11
Na Okrajnem sodišču Jesenice je v teku
nepravdni postopek, da se Razinger Joža
(Josef), rojen 5. 1. 1884, nazadnje stanujoč
na naslovu Hrušica št. 1, kot pogrešana
oseba razglasi za mrtvega.
Občina Jesenice je lastnik nepremičnin
s parc. št. 6/3, k.o. Hrušica. Nepremičnina
je obremenjena s služnostjo stanovanjske
pravice v korist Razinger Joža, Hrušica 1.
Vknjižba te pravice je bila opravljena na
podlagi notarske kupne pogodbe z dne
18. 10. 1905. V interesu predlagatelja je,
da se navedeno breme služnosti izbriše.
Do sedaj so bila neuspešna vsa iskanja, da
bi kaj izvedeli o pogrešani osebi. Razinger
Joža naj bi bil pogrešan od pričetka prve
svetovne vojne.
Pogrešani osebi je bila kot skrbnica za
posebni primer postavljena Marija Lah, Čopova 2, Jesenice.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, prav tako pa
pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in
o njegovem življenju, naj se javijo Okrajnem
sodišču na Jesenicah, oziroma skrbnici pogrešanega za posebni primer, v roku 3 mesecev po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
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po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 3. 2011
N 2/2011
Os-2535/11
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku
nepravdni postopek, pod opr. št. N 2/2011,
za razglasitev za mrtvega pogrešanega Sušnik Franca, rojenega 10. 10. 1936, neznanega bivališča.
Pogrešanega pozivamo, da se oglasi naslovnemu sodišču, vse druge, ki kaj vedo
o njegovem življenju, pa pozivamo, da to
javijo sodišču oziroma predlagatelju Sušnik
Milanu, Podstudenec 17a, Stahovica, v roku
3 mesecev po objavi tega oklica, ker bo
sodišče sicer po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 5. 4. 2011
N 5/2011
Os-2626/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je uveden
postopek razglasitve pogrešanca za mrtvega za Franca Petek, nazadnje stanujoč Lasigovci 6, ki je solastnik parc. 12/2, k.o. Bresnica (Okrajno sodišče v Ormožu), katero je
pridobil po listini z dne 21. 10. 1882.
S tem oklicem sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi in vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi tega oklica. Po tem roku
bo sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 4. 2011
N 19/2011
Os-2057/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zaradi razglasitve za mrtvega Josipa Valenčič,
sina Jakoba, rojenega 9. 3. 1858, Javorje
11, Obrov, sedaj neznanega bivališča.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil pogrešani Josip Valenčič prav gotovo že mrtev,
čeprav njegova smrt ni nikjer uradno zaznamovana, saj je od njegovega rojstva, zabeleženega v družinskem listu Župnijskega
urada Podgrad, minilo že več kot 153 let.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o njem in njegovem življenju,
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani
v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 3. 2011
N 22/2011
Os-2114/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pra-
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vobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru,
zaradi razglasitve nasprotne udeleženke
Ivanke Ivančič, rojene Vatovec, Javorje 17,
Obrov, za mrtvo.
Ivanka Vatovec, poročena Ivančič, se je
rodila 14. 1. 1897, v Javorju št. 17, očetu
Jakobu Vatovec in materi Jožefi Vatovec,
rojeni Mahne. Dne 3. 3. 1919 je v Hrušici
sklenila zakonsko zvezo z Andrejem Ivančičem.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in
njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2011
N 3/2011
Os-2751/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Jožice
Resinovič, Reška cesta 9, Hrpelje, Kozina,
ki jo zastopa Potokar Matija s.p. Ekonomsko in pravno svetovanje, Kačiče – Pared,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca:
Alojz Resinovič, Hrpelje 16, Kozina, za mrtvega.
Pogrešani Alojz Resinovič je sin Antona,
rojen 22. 6. 1897, v Hrpeljah, št. 16. Pred
II. svetovno vojno leta 1930 se je preselil
v Hrvaško, v Split, in od leta 1960 dalje se
ni več javil.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo,
da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 4. 2011
N 13/2011
Os-2754/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Vesne
Lešnik, Cesta na Markovec 65, Koper, ki
jo zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Bernarde Vovk, Griže 21, Sežana, za
mrtvo.
Pogrešana Bernarda Vovk je hči Antona,
rojena 19. 8. 1894. Poročila se je leta 1912.
Po navedbah predlagateljice se je pogrešana preselila v ZDA.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 4. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Arh Dušan, Vaška pot 17b, Radomlje,
zavarovalno polico, št. 41601008029, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnj-319512
Jordan Bojan, Pod Goro 4C, Krško,
zavarovalno polico, št. 50500041375, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-319486
Jordan Marija, Zalog pri Škofljici
1B, Škofljica, zavarovalno polico, št.
41601004381, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gns-319478
Knific Ana, Dramlje 30J, Dramlje,
zavarovalno polico, št. 11057188, izdala
zavarovalnica Grawe d.d. gnw-319524
Kopi Branko, Lužiško-srbska 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500019433,
izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d.
gnd-319518
Kržalić
Jasmin,
Koseskega
ul.
13, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601006981, izdala zavarovalnica KD
Življenje zavarovalnica d.d. - Adriatic
Slovenica. gnk-319511
Kurnik Sabina, Log 24, Boštanj,
zavarovalno polico, št. 50500041078,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq-319480
Marciuš Tomaž, Levec 33, Petrovče,
zavarovalno polico, št. 50500086537,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnc-319494
Nunić Dalibor, Kraigherjeva 8, Postojna,
zavarovalno polico, št. 50500053892, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-319529
Pasić Ahmed, Dobravska 11, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 50500073379,
izdala zavarovalnica KD Skladi družba za
upravljanje d.o.o. gnl-319485
Polak Danijel, Kokarje 14A, Nazarje,
zavarovalno polico, št. 50500021961, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd-319493
Rotar Peter, Obrez 77, Središče ob Dravi,
zavarovalno polico, št. 50500032518, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnv-319525
Strbad Tomislav, Slomškova 66,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500028236, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. Murska Sobota. gng-319515

Spričevala preklicujejo
Blaj Anja, Požarnice 28d, Brezovica pri
Ljubljani, indeks, št. 20090027, izdala Pravna
fakulteta, leto izdaje 2009. gny-319522
Crnolić Armin, Goriška ulica 65, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka Smrekarja, izdano leta 2004. gni-319513
Draksler Franc, Trboje 19, Kranj,
diplomo Centra za dopisno izobraževanje
UNIVERZUM, smer obratni strojni tehnik, št.
934/91, izdana leta 1991. gnt-319477
Garb Rus Tatjana, Pameče 102A,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole Muta, izdano

leta 1992, izdano na ime Garb Tatjana.
gnp-319531
Goršek Mitja, Zadružna cesta 10C,
Črnomelj, indeks, št. 12100041314, izdal
Šolski center Novo mesto, leto izdaje 2003.
gnt-319502
Gregoršanec Miha, Dobeno 9, Mengeš,
spričevalo o končani OŠ Borisa Ziherla,
izdano leta 1996. gnh-319514
Grom Jure, Breznica 15, Jesenice,
indeks, št. 71020063, izdala Biotehniška
fakulteta, leto izdaje 2002. gnp-319510
Helbel Tatjana, Vurmat 22, Ožbalt,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Muta, izdano leta 2007. gny-319497
Hojan Urša, Celestinova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika SUAŠ,
izdano leta 2006/2007. gnv-319500
Jakljevič Andreja, Križevska vas 13,
Metlika, maturitetno spričevalo SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1993. gne-319492
Kastelic Sandi, Čirče 41, Kranj, spričevalo
1. letnika Tehniškega šolskega centra Kranj,
izdano leta 2007. gnf-319491
Kuhar Irena, Majcenova 23, Trbovlje,
indeks, št. 23090504, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnz-319496
Kurnik Vlado, Podvinci 53, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 1987. gnu-319501
Pojavnik
Robert,
Šmartno
78A,
Kojsko, spričevalo 1. letnika TŠC Nova
Gorica, št. I/KOV 1394, izdano leta 1998.
gnq-319530
Poznič Cvetka, Podlog pod Bohorjem,
Planina pri Sevnici, spričevala in diplome
SŠGT Celje, izdana na priimek Zalokar
Cvetka. gng-319490
Rozina Lovro, Orehovica 13, Izlake,
spričevalo 4. letnika Gimnazije in ekonomske
srednje šole Trbovlje, izdano leta 2007/2008.
gnp-319481
Rožman Carolina, Selo 5B, Vodice,
spričevalo 8. razreda OŠ Vodice, matični
list: VI/568, evidenčna št.: 370/2010, izdano
leta 2010. gnt-319527
Šarc David, Zapoge 1D, Vodice,
spričevalo 7. razreda OŠ Vodice, izdano
leta 2009. gnf-319516
Šešerko Jožef, Draženci 11, Hajdina, vsa
spričevala OŠ Breg, šolanje končano leta
1986. gnj-319537
Šmon Silvana, Laze 14, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Borisa Kidriča Celje, izdano leta 1993, izdano
na ime Najdoska Silvana. gny-319472
Šprah Helena, Šaranovičeva 23,
Domžale, preklic preklica spričevala 3. in
4. letnika Srednje usnjarske šole Domžale,
izdana 1994 in 1995, na priimek Volkar
Helena, objavljenega v Ur. l. RS, št. 73/10.
gnq-319505
Šuc Žiga, Klavčičeva 7, Kamnik,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za
računalništvo in informatiko, izdano leta
2003 in 2005. gnm-319517
Zevnik Vid, Rimska cesta 22, Brežice,
spričevalo 1. in 2. letnika ETrŠ Brežice, št.
565-ET-1 in 565-ET-2, izdano leta 2006,
2007. gns-319528

Drugo preklicujejo
Bolka Jernej, Pod Goricami 33, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
19414691, izdala Ekonomska fakulteta.
gni-319488
DPO & CO Filovci d.o.o., Filovci 22,
Bogojina, dovolilnico, št. 060871, za
državo Ukrajina, oznaka države 804/11.
gnm-319484
GINKO d.o.o., Preradovičeva 19,
Maribor, štampiljko z besedilom GINKO
d.o.o. Kvedrova 11, 8290 Sevnica, št.
2, in štampiljko z besedilom GINKO
d.o.o. Kvedrova 11 8290 Sevnica, št. 3.
gnz-319504
Gvajc Blaž, Erjavčeva ulica 32, Celje,
študentsko izkaznico, št. 63020050, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnz-319471
Jene Dragica, Kaplja vas 6A, Tržišče,
potrdila o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, na ime Dragica
Jene, Kaplja vas 6A, 8295 Tržišče, z dne 8.
7. 1994. gnw-319474
Jordan
Iztok,
Pokljukarjeva
44,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500020812000, izdajatelj Cetis Celje.
gno-319507
Jovičić Sretko, Levstikova ulica 26,
Trebnje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009248001, izdajatelj Cetis d.d.
gns-319503
Juvan Martin, Milje 14, Visoko, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011181000,
izdajatelj Cetis d.d. gnw-319499
Kink Metoda, Zagata 1, Celje, študentsko
izkaznico, št. 18080349, izdala Filozofska
fakulteta. gnh-319489
Kinkopf Žiga, Loška 1, Litija, študentsko
izkaznico, št. 20100151, izdala Univerza v
Ljubljani, Pravna fakulteta. gni-319538
Klun Vesna, Gradišče 46, Obrov,
študentsko izkaznico, št. 19365633, izdala
Ekonomska fakulteta. gnf-319520
Kogal Karli Udovičič s.p., Vrbova pot
2, Šentilj v Slov. goricah, izvoda licence
Skupnosti št. 006447, izdana 4. 6. 2007,
z veljavnostjo do 8. 12. 2012, za vozili:
MB C9-548 za vozilo TAM 130 T 11 B in
MB K8-31N za vozilo TAM 190 T 15 BK.
gng-319519
Križan Maja, Begunje 109/A, Begunje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
19502496, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-319508
Krofič Sašo, Veliki Boč 10, Duh na
Ostrem Vrhu, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500006462000, izdajatelj Cetis d.d.
gnr-319479
Kuhar Irena, Majcenova 23, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 23090504, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnx-319498
Lombardo Inženiring, Beno, Strniševa
cesta 31, Ljubljana - Črnuče, preklic nalepke
- oznake na taxi vozilu, reg. št. LJ/DT911, št. licence: 0004492/06053/699/004.
gnu-319476

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mihelič Kolonič Nataša, Obirska ulica
1b, Ljubljana, preklic diplome Pedagoške
fakultete v Ljubljani, objavljen v Ur. l. RS, št.
45/10. gnx-319473
Nežmah Matic, Gavce 49d, Šmartno ob
Paki, potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu za pridobitev naziva zdravstveni
tehnik, izdan leta 2004. gno-319482
Ogrizek Boris, Hrašče 102, Postojna,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500020596000,
izdajatelj
Cetis.
gnu-319526
Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 15, Trebnje, licence skupnosti za
voznika Sekulić Ratko, št. 007544/BGD673-3348-2011. gnn-319533
Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 15, Trebnje, licence skupnosti
za voznika Grozdanović Dejan, št: 007544/
BGD67-2-3348-2011. gnm-319534
Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 15, Trebnje, licence skupnosti za
voznika Marić Radmilo, št: 007544/BGD672-733-2010. gnl-319535
Oven Andrej, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 15, Trebnje, licence skupnosti za
voznika Bajić Svetislav, št. 007544/MJ67-2109/2010. gnk-319536
Papež Urša, Opekarska cesta 4,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20090292,
izdala
Pravna
fakulteta.
gnz-319521
Petek Matej, Triglavska ulica 4, Miklavž
na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala
SERŠ Maribor, št. 1001937. gnx-319523
Petrol, Slovenska energetska družba
d.d., Dunajska 50, Ljubljana - Petrol,
štampiljko pravokotne oblike, z vsebino
PETROL 75/a Petrol d.d., Ljubljana 1527
Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnm-319509
Praprotnik Stanislav, Troblje 32, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017968000, izdajatelj Cetis d.d.
gnb-319495
Risman Daisy Simona, Frankovo naselje
65, Škofja Loka, diplomo Srednje šole
tiska in papirja, št. 2285, izdana leta 1989.
gno-319532
Šavc Miha, Troblje 35E, Slovenj Gradec,
študentsko izkaznico, št. 37000883, izdala
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
gnn-319483
Verdenik Miha, Ponirkova ulica 28,
Ig, študentsko izkaznico, št. 41040107,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnb-319470
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