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Javni razpisi

Št. 2130-12-0108 Ob-3699/12
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 
in 37/12), Rebalansa Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 37/12), Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2011 in 
2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 
– ZUKN-C in 37/12), Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 
in 110/11 – ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), 
Uredbe o postopku, merilih in načinih do-
deljevanja sredstev za spodbujanje ra-
zvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju 
Uredba), Dopolnjenega Programa ukrepov 
za spodbujanje podjetništva in konkurenč-
nosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade 
RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15. 10. 
2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdo-
bju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 
o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS, 
št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi 
spremembami), Uredbe (ES) št. 1080/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2006 o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1783/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 
31. 7. 2006, str. 1, z vsemi sprememba-
mi), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za iz-
vajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe 
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (Uradni list RS, št. 371 z dne 27. 12. 
2006, str. 1, z vsemi spremembami), She-
me državne pomoči: »Program ukrepov za 
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 
za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« 
(št. priglasitve BE05-5715334-2007), Ope-
rativnega programa krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 

(v nadaljevanju OP RR) in Spremembe 
Operativnega programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov 2007–2013 (Sklep 
Evropske Komisije št. C(2011) 2666 o spre-
membi Odločbe K (2007) 4080 z dne 19. 4. 
2012), v okviru izvajanja 1. razvojne priori-
tete: Konkurenčnost podjetij in raziskoval-
na odličnost – prednostne usmeritve 1.1: 
Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti pod-
jetij in raziskovalna odličnost, Sklepa Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko, 
Sektorja za upravljanje programov kohezij-
ske politike (Organa upravljanja) o potrditvi 
instrumenta OP RR/1/1/005-0-MGRT, z dne 
19. 7. 2012, Republika Slovenija, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotni-
kova 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR 

za sofinanciranje tehnoloških investicij, 
ki so v neposredni navezavi na rezultate 

razvojno-raziskovalnih aktivnosti
1. Posredniško telo: Republika Slove-

nija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje tehnoloških investicij za pro izvodnjo 
novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki 
so jih podjetja razvila v okviru lastne razvoj-
no raziskovalne dejavnosti. Sofinancirajo se 
začetne investicije v osnovna opredmetena 
in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi 
novega obrata.

Investicijski projekti morajo vsebovati ja-
sno razvojno komponento, ki povezuje rezul-
tate predhodno izvedenih razvojno razisko-
valnih aktivnosti in tehnološke investicije, ki 
so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja.

Namen javnega razpisa je spodbuditi in-
vesticijska vlaganja podjetij v uvedbo novih 
ali bistveno izboljšanih produktov, ki so re-
zultat njihovih predhodno izvedenih razvoj-
no – raziskovalnih aktivnosti. Podprti bodo 
investicijski projekti, ki bodo:

– vzpostavili pro izvodnjo novega ali bi-
stveno izboljšanega produkta v okviru nove-
ga obrata in

– prispevali nova delovna mesta in
– prispevali k skladnejšemu regionalne-

mu razvoju.
Vzpostavitev novega obrata pomeni 

vsako povečanje pro izvodnih kapacitet za 
novi ali bistveni izboljšani produkt v okviru 
novih ali obstoječih pro izvodnih prostorov, 
ki se odražajo v neto povečanju delovnih 
mest.

Vloge, ki ne bodo skladne z namenom 
in predmetom razpisa, bodo zavrnjene.

3. Pogoji za kandidiranje
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh po-

gojev za kandidiranje, bodo zavrnjene in jih 
strokovna komisija ne bo ocenila na podlagi 
meril iz 4. točke razpisa. Dokazila za doka-
zovanje izpolnjevanja pogojev so navedena 
v razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje pogo-
jev mora izhajati iz celotne vloge.

3.1. Pogoji za prijavitelje
Na ta javni razpis se lahko prijavijo go-

spodarske družbe in samostojni podjetni-
ki posamezniki, ki so ustanovljeni v skladu 
z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – UPB3, 91/11 in 32/12, 
v nadaljevanju ZGD-1), in ki morajo najka-
sneje ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. imajo sedež v Republiki Sloveniji;
2. niso v stečajnem postopku, postop-

ku prisilne poravnave ali v likvidaciji;
3. na dan 31.12. v letu pred prijavo 

na javni razpis niso bile dolgoročno plačilno 
nesposobne po tretjem odstavku 14. člena 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 126/07 z vsemi spremem-
bami in dopolnitvami);

4. niso v težavah, ne prejemajo in tudi 
niso v postopku pridobivanja finančne pomo-
či države po Smernicah skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij (Uredba 2004/C 244/02);

5. za iste stroške niso pridobila ali niso 
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih 
stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih 
finančnih sredstev evropskega, državnega 
ali lokalnega proračuna;

6. niso na seznamu sub jektov, za kate-
re velja omejitev po 35. členu Zakona o inte-
griteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB2);
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7. dejanski lastnik/i družbe v skladu 
z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma (Uradni list 
RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i 
v postopke pranja denarja in financiranja te-
rorizma;

8. ne delujejo v nasprotju z Zakonom 
o preprečevanju omejevanja konkurence 
(Uradni list RS, št. 36/08 – ZPomk-1);

9. imajo poravnane vse obveznosti do 
Republike Slovenije;

3.2. Pogoji za projekt
Prijavljeni projekti se morajo izvajati v Slo-

veniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. projekt je skladen s predmetom in 

namenom razpisa;
2. za projekt morajo biti ob upoštevanju 

pričakovanih sredstev iz naslova tega razpi-
sa zagotovljena sredstva za zaprtje finančne 
konstrukcije;

3. prijavitelj mora imeti v celoti zagoto-
vljena premostitvena sredstva za del priča-
kovanih sredstev iz naslova tega razpisa do 
povrnitve stroškov s strani ministrstva;

4. prijavitelj mora imeti zagotovljenih 
vsaj 25 % lastnih sredstev, ki ne smejo vse-
bovati javnih sredstev. V odstotek lastnih 
sredstev se štejejo tudi krediti, pridobljeni 
pod tržnimi pogoji;

5. projekt mora biti zavarovan z zave-
zujočo originalno bančno garancijo, ki se na-
naša na prijavitelja kot naročnika garancije, 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na 
prvi poziv prvovrstne banke v višini 35 % odo-
brenega zneska sofinanciranja z datumom 
veljavnosti do 31. 12. 2015; kot uporabnika 
se določi ministrstvo, bančno garancijo kot 
izpolnitev odložnega pogoja prijavitelj predlo-
ži v roku enega meseca po podpisu pogodbe 
z ministrstvom;

6. projekt mora biti ohranjen v regiji 
v skladu s svojim namenom za obdobje 5 let 
po zaključku projekta;

7. projekta se ne sme pričeti izvaja-
ti pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev 
s strani ministrstva;

8. projekt ni in ne bo do prejetja sklepa 
o sofinanciranju predmet prijave na katerega 
izmed javnih razpisov za isti namen;

9. investicijski program mora biti konsi-
stenten, pri čemer mora smiselno upoštevati 
določila Uredbe o enotni metodologiji za pri-
pravo in obravnavo investicijske dokumenta-
cije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10);

10. projekt mora izkazovati spodbuje-
valni učinek in nujnost pomoči v skladu z 8. 
členom Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združlji-
ve s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah);

11. projekt mora imeti zagotovljene 
pogoje za izvedbo: v primeru gradnje mora 
prijavitelj ob oddaji vloge predložiti pravno-
močno gradbeno dovoljenje, v primeru obno-
ve obstoječega objekta pa, glede na obseg 
obnovitvenih del, ustrezna dovoljenja.

12. upravičenec mora do konca traja-
nja operacije izvesti v vlogi na razpis navede-
no število neto zaposlitev na nivoju celotnega 
podjetja.

13. nov ali bistveno izboljšan produkt, 
na katerega se nanaša v okviru predmetne-
ga razpisa prijavljena investicija, je bil razvit 
v okviru lastne razvojno – raziskovalne de-
javnosti.

3.3. Omejitve sodelovanja
Regionalne pomoči ni mogoče dodeliti za 

naslednje dejavnosti:

– primarna pro izvodnja kmetijskih izdel-
kov iz seznama v Prilogi I Pogodbe o usta-
novitvi Evropske skupnosti, pro izvodov, ki 
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mleč-
ne pro izvode ter pro izvodov, ki se uvrščajo 
pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti 
izdelki),

– pomoč v korist dejavnosti v predela-
vi in trženju kmetijskih pro izvodov, kadar je 
znesek spodbude določen na podlagi cene 
oziroma količine takih pro izvodov, ki so ali 
kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih je 
na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je po-
moč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce,

– ribištvo in ribogojstvo
– premogovništvo
– ladjedelništvo
– jeklarstvo
– industrija sintetičnih vlaken.
Regionalna državna pomoč podjetjem 

v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 
1. 10. 2004, str. 2) in Zakona o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – 
UPB2 in 51/11) ni dovoljena.

Majhna in srednje velika podjetja, ki de-
lujejo manj kot tri leta od registracije, se ne 
štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smer-
nic Skupnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje 
podjetij.

Nadalje pomoč ni dovoljena:
– za aktivnosti povezane z izvozom, ko je 

pomoč neposredno vezana na izvožene ko-
ličine, na vzpostavitev in delovanje distribu-
cijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, 
povezane z izvozno aktivnostjo,

– če pomoč daje prednost uporabi doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega,

– za upravičence, ki so v postopku vrača-
nja neupravičeno prejete državne pomoči, na 
osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto držav-
no pomoč razglasila za nezakonito in nezdru-
žljivo s skupnim trgom Skupnosti.

4. Merila za izbor projektov in način dode-
ljevanja sredstev

4.1. Merila za ocenjevanje
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in 
bodo skladne z namenom in predmetom raz-
pisa, bo ocenila strokovna komisija na podla-
gi naslednjih meril:

Merilo Št. točk

1 Prispevek projekta k ustvarjanju delovnih mest – Število delovnih 
mest, ki bodo pridobljena na osnovi izvedenega projekta 40

2

Vpliv projekta na izboljšanje konkurenčnosti podjetja/podjetij – 
Delež delovnih mest z vsaj VII. stopnjo izobrazbe pod Merilom 
št. 1 predvidenih novih delovnih mest, ki bodo pridobljena na osnovi 
izvedenega projekta 

10

3 Prispevek projekta k trajnostnemu razvoju – Razvojni učinki projekta 
v gospodarsko manj razvitih regijah 10

4
Sposobnost podjetja/podjetij in ključnih oseb za izvedbo projekta 
– Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju glede na panogo, 
v kateri deluje podjetje

15

5 Sposobnost podjetja/podjetij in ključnih oseb za izvedbo projekta – 
Inovativnost in razvojna dejavnost (vlaganje v RR prijavitelja) 20

6 Vpliv projekta na okolje – Horizontalne vsebine (nizkoogljična 
družba) 5

SKUPAJ 100
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v okviru razpisa še na voljo za sofinancira-
nje projektov iz Pomurske regije, delno pa, 
do polne vrednosti sofinanciranja projekta, 
iz ostalih sredstev razpisa.

Del predvidenih sredstev v okviru jav-
nega razpisa lahko ostane nerazporejen, 
kolikor preostanek sredstev ne zadošča za 
pokritje celotnega planiranega sofinancira-
nja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago prijaviteljem

Javni razpis za izbor projektov delno fi-
nancira Evropska unija in sicer iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj. Javni razpis 
za izbor projektov se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih ra-
zvojnih programov za obdobje 2007–2013 
razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in 
raziskovalna odličnost, prednostne usmeri-
tve 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobno-
sti podjetij in raziskovalna odličnost.

Okvirna višina nepovratnih sredstev po 
tem razpisu znaša do 13.000.000,00 EUR, 
in sicer:

– namenska sredstva EU – ESRR v viši-
ni do 11.050.000,00 EUR,

– slovenska udeležba v višini do 
1.950.000,00 EUR.

Sredstva bremenijo proračunski postav-
ki:

– 689010 Spodbujanje razvojno investi-
cijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-EU

– 695810 Spodbujanje razvojno investi-
cijskih aktivnosti gospodarstva -07-13- slo-
venska udeležba

Delež prispevka EU v celotnih upravi-
čenih javnih izdatkih znaša do 85 %, delež 
slovenske udeležbe pa vsaj 15 %.

Višina razpisanih sredstev se lahko po-
veča za nerazporejena sredstva v okviru iste 
proračunske postavke.

Dinamika sofinanciranja potrjenih projek-
tov iz vloge na javni razpis (tj. operacij) bo 
določena s pogodbo med ministrstvom in 
izbranim upravičencem, v odvisnosti od na-
črta izvajanja operacije in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Vi-
šina razpisanih sredstev se lahko poveča 
z objavo sklepa o povečanju sredstev v Ura-
dnem listu RS do poteka razpisa.

6. Višina sofinanciranja in upravičeni 
stroški

Sofinanciranje se izvaja na podlagi she-
me državnih pomoči »Program ukrepov za 
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 
za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč«, 
ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških inve-
sticij, (št. priglasitve: BE05-5715334-2007; 
datum priglasitve: 30. 11. 2006; trajanje po-
moči: od 1. 1. 2007–31. 12. 2013).

Sofinanciranje se lahko izvede le za ak-
tivnosti in upravičene stroške, ki niso in ne 
bodo delno ali v celoti sofinancirani iz drugih 
javnih finančnih sredstev evropskega, dr-
žavnega ali lokalnega proračuna.

Upravičeni stroški so stroški materialnih 
in nematerialnih investicij:

– stroški materialnih investicij: nakup no-
vih strojev in opreme,

– stroški nematerialnih investicij (investi-
cije v neopredmetena dolgoročna sredstva 
t.j. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj 
(know-howa) in nepatentiranega tehničnega 
znanja.

Za mikro, mala in srednje velika podjetja 
se lahko upoštevajo celotni stroški naložb 

v nematerialna sredstva s prenosom teh-
nologije za pridobitev patentnih pravic, li-
cenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega 
znanja. Pri nematerialnih investicijah velja 
omejitev višine pomoči 50 % le za velika 
podjetja in sicer 50 % upravičenih stroškov 
investicije.

V vseh primerih bodo za upravičena ne-
materialna sredstva veljali pogoji, ki so nuj-
ni za zagotovitev, da se sredstva ohranijo 
v regiji prejemnici, upravičeni do regionalne 
pomoči in zatorej ne bodo prešla v korist 
drugih regij, zlasti tistih, ki niso upravičene 
do te pomoči.

Upravičena nematerialna sredstva bodo 
morala zato izpolnjevati zlasti naslednje po-
goje:

– uporabljati se morajo izključno pri upra-
vičencu, ki je prejemnik regionalne pomoči,

– obravnavati jih je treba kot sredstva, ki 
se amortizirajo,

– kupljena morajo biti po tržnih pogojih,
– biti morajo vključena v osnovna sred-

stva podjetja in
– ostati vsaj pet let pri upravičencu, ki je 

prejel regionalno pomoč.
Višina sofinanciranja upravičenih stro-

škov posamezne operacije mora zna-
šati vsaj 500.000,00 EUR ter največ 
3.000.000,00 EUR, pri čemer se upošteva 
enotna stopnja sofinanciranja upravičenih 
stroškov 20 % ne glede na velikost podjetja.

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki 
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih 
po prejemu tveganega kapitala zaprosi za 
regionalno pomoč po tem javnem razpisu, 
se dovoljena intenzivnost zniža za 20 %. 
Zmanjšanje ne presega skupnega zneska 
prejetega rizičnega kapitala.

Davek na dodano vrednost (v nadaljeva-
nju DDV) ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški se bodo izkazovali 
z dokazili, ki jih določajo veljavna »Navodila 
organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007–2013«.

V podjetjih, ki poslujejo v sektorju tran-
sporta, se stroški nakupa transportne opre-
me (premično premoženje) ne uvrščajo med 
upravičene stroške.

Dopolnilno sofinanciranje operaci-
je (Uredba o izvajanju postopkov pri po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdo-
bju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 
40/09,31/10, 79/10)), ni dovoljeno.

Če je upravičenec prejel plačilo sredstev, 
in se pozneje pri nadzoru nad porabo pro-
računskih sredstev, dodeljenih za operacijo, 
izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno, ali 
pa je bilo ugotovljeno dvojno sofinanciranje 
operacije, lahko ministrstvo odstopi od po-
godbe ter zahteva vrnitev vrednosti dodelje-
nih nepovratnih sredstev skupaj z zakonski-
mi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
do dneva vračila.

Upravičencu se izplača predplačilo v vi-
šini do 30 % vrednosti odobrenega zneska 
subvencije v skladu z veljavnimi »Navodili 
OU za finančno upravljanje izvajanja evrop-
ske kohezijske politike v programskem ob-
dobju 2007–2013«.

7. Obdobje za porabo sredstev
Začetek obdobja za porabo sredstev je 

dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s stra-
ni ministrstva. Aktivnosti posamezne opera-
cije, sofinancirane iz naslova tega razpisa, 
morajo biti dejansko izvedene najkasneje 
do 31. 12. 2014. Za sofinanciranje se upo-

Merila za ocenjevanje so natančneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Prag števila točk vloge, nad katerim bo 
lahko odobreno sofinanciranje, je 60 točk.

Za Merilo 1 (število delovnih mest) in 
Merilo 2 (delež delovnih mest z vsaj VII. 
stopnjo izobrazbe), se kot kriterij za uspešno 
izvajanje in dokončanje projekta spremljajo 
cilji v vlogi upravičenca na razpis in rezultati, 
ki jih doseže.

V primeru, da cilji po Merilu 1 ob zaključ-
ku projekta ne bodo doseženi, bo moral 
upravičenec vrniti sorazmeren delež izpla-
čanih sredstev in sicer 37.500,00 EUR za 
vsako nerealizirano neto delovno mesto iz 
Merila 1 vloge na razpis.

V primeru, da cilji po Merilu 2 ne bodo 
doseženi, bo moral upravičenec vrniti 
9.375,00 EUR za vsako nerealizirano zapo-
slitev iz Merila 2 vloge na razpis.

Maksimalno število možnih točk za nova 
delovna mesta je 40, za delovna mesta 
z vsaj VII. stopnjo izobrazbe pa je možno 
poleg tega pridobiti še 10 točk, torej skupaj 
50 točk oziroma 25 % več točk kot za delov-
na mesta po Merilu 1. V primeru, da torej 
cilji po Merilih 1 in hkrati 2 iz vloge ne bodo 
doseženi, bo moral upravičenec za vsako 
nerealizirano napovedano delovno mesto 
z vsaj VII. stopnjo izobrazbe po Merilu 2 
vrniti 37.500 * (1,25) = 46.875 EUR.

Kot prispevek k doseganju cilja se ne 
upoštevajo delovna mesta, ki so nastala kot 
posledica prenosa dejavnosti, zaposlenih ali 
statusnih sprememb (npr. oddelitev, razdeli-
tev) upravičenca.

4.2. Način dodeljevanja sredstev:
V primeru večih projektov z enako oceno 

bodo imeli prednost projekti, ki bodo oce-
njeni z višjim številom točk pri Merilu 1 »Pri-
spevek projekta k ustvarjanju delovnih mest 
– Število delovnih mest, ki bodo pridobljena 
na osnovi izvedenega projekta«. Kolikor pa 
bodo projekti tudi v tem sklopu dosegli isto 
število točk, pa bodo imeli prednost projekti, 
ki bodo ocenjeni z višjim številom točk pri 
Merilu 3 »Prispevek projekta k trajnostnemu 
razvoju – Razvojni učinki projekta v gospo-
darsko manj razvitih regijah«.

Na podlagi Zakona o razvojni podpori Po-
murski regiji v obdobju 2010–2015 je Pomur-
ski regiji namenjeno vsaj 3.500.000,00 EUR. 
Sredstva se projektom iz Pomurske regije 
dodeljujejo na podlagi višine doseženih točk 
in v skladu z ostalimi navedbami te točke 
razpisa. Vse vloge projektov iz Pomurske 
regije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje 
in dosegle 60 točk ali več, bodo razporejene 
po številu doseženih točk od najboljše do 
najslabše ocenjene vloge. Kolikor bi skupna 
vrednost predvidenega sofinanciranja takih 
vlog projektov iz Pomurske regije presegla 
3.500.000,00 EUR, se bodo slabše ocenje-
nim vlogam projektov iz Pomurske regije, ki 
ne bodo sofinancirane v okviru navedenih 
3.500.000,00 EUR, skupaj z vlogami iz osta-
lih slovenskih regij, dodeljevala ostala razpi-
sana sredstva na podlagi višine doseženih 
točk in v skladu z ostalimi navedbami te 
točke razpisa. Kolikor za katerega od pozi-
tivno ocenjenih projektov iz Pomurske regije 
iz sredstev, ki so v okviru razpisa na voljo za 
sofinanciranje projektov iz Pomurske regije, 
zaradi v postopku ocenjevanja vlog že pred-
hodno izbranih projektov iz Pomurske regije, 
ne ostane več na voljo dovolj sredstev za 
sofinanciranje projekta v celotni vrednosti 
njegovega sofinanciranja, se projekt delno 
sofinancira iz preostalih sredstev, ki bodo 
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števajo upravičeni stroški nastali do 31. 12. 
2014 in izdatki upravičenca nastali do datu-
ma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinan-
ciranje, to je do 31. 3. 2015.

Z javnim razpisom se upravičencem do-
deljuje sredstva v letih 2013, 2014 in 2015. 
Ker Proračun Republike Slovenije za leto 
2013 še ni bil sprejet, bodo razpis, izdani 
sklepi o dodelitvi sredstev in sklenjene po-
godbe o sofinanciranju zavezovale ministr-
stvo pod pogojem, da bo do 31. 12. 2012 
sprejet Proračun Republike Slovenije za leto 
2013, v katerem bodo zagotovljena sredstva 
za izpolnitev sprejetih obveznosti po tem 
javnem razpisu. V nasprotnem primeru bo 
razpis in na njegovi podlagi izdani sklepi ter 
sklenjene pogodbe razveljavljene.

8. Ostale zahteve
Upravičenec, s katerim bo sklenjena po-

godba, bo moral:
– stroške izvajanja projekta voditi loče-

no, ravno tako tudi spremljanje merljivih 
ciljev projekta, zato mora upravičenec (t.j. 
prijavitelj, katerega vloga je bila odobrena 
za sofinanciranje) za potrebe tega razpisa 
pripraviti ter enkrat letno med izvajanjem 
projekta predložiti letno poročilo za področni 
odsek, na katerem spremlja izvajanje pro-
jekta;

– upoštevati zahteve glede informiranja 
in obveščanja javnosti, v skladu z 9. členom 
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni 
list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z vsemi 
spremembami) in v skladu z Navodili orga-
na upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007–2013,

– zagotoviti hrambo in dostop do celotne 
dokumentacije v zvezi z operacijo vsem or-
ganom, ki so vključeni v spremljanje izvaja-
nja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 
90. člena Uredbe ES št. 1083/2006.

– s pogodbo se obvezati, da operacije, 
sofinancirane s sredstvi tega razpisa, v skla-
du s 57. členom Uredbe ES št. 1083/2006 
ne bo bistveno spreminjal najmanj za dobo 
5 let od zaključka operacije.

– zagotavljati nediskriminacijo in enakost 
med spoloma.

Upravičenec bo moral zagotoviti nasle-
dnje omilitvene ukrepe, ki se smiselno upo-
števajo glede na vsebino operacije:

– Učinkovitost izrabe naravnih virov 
(energetska učinkovitost, učinkovita raba 
vode in surovin),

– Okoljska učinkovitost (uporaba najbolj-
ših razpoložljivih tehnik, uporaba referenč-
nih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, 
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbi-
ranje odpadkov),

– Trajnostna dostopnost (spodbujanje 
okolju prijaznejših načinov prevoza),

– Zmanjševanje vplivov na okolje (izde-
lava poročil o vplivih na okolje oziroma stro-
kovnih ocen vplivov na okolje za posege, 
kjer je to potrebno).

Prijavitelj se strinja, da se bodo podatki 
o operaciji, ki so javnega značaja, lahko 
objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi 
dejstvo, da bo prijavitelj v vlogi upravičenca 
vključen v seznam upravičencev, ki bo ob-
segal navedbo upravičenca in občine, na-
ziv operacije, regijo upravičenca in znesek 
javnih virov financiranja operacije. Objave 
podatkov o operaciji in prejemnikih sredstev 
bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja in za-
konom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Nakup strojev in opreme ter nemate-
rialnih investicij mora temeljiti na načelih 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 
zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
transparentnosti, enakopravne obravnave 
ponudnikov in sorazmernosti.

Pri nakupih je potrebno zagotoviti go-
spodarno in učinkovito porabo odobrenih 
sredstev, s ciljem, da se uspešno dosežejo 
zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investi-
cijskega projekta.

Navodila in ostale zahteve so podrob-
neje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

9. Način prijave
Vsebina popolne vloge je predstavljena 

v Obrazcu št. 10 v razpisni dokumentaciji.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki 

bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da 
vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od pre-
jema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo 
dopolnjene v roku, ki ga določi komisija ozi-
roma najkasneje v 15 dneh, bodo zavržene.

Dopolnjevanje vlog je namenjeno zago-
tovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov 
in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjeva-
nje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge 
na razpis.

Podatki o projektu, vključno z investicij-
skim programom, niso predmet dopolnitve 
vloge.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na 

tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo 

ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove vloge glede na preostale vloge, ki 
jih je naročnik prejel v postopku dodelitve 
sredstev.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju mini-
strstva popraviti očitne računske napake, ki 
jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju po-
nudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev 
ne sme spreminjati.

Popolna vloga, pripravljena v skladu 
z razpisno dokumentacijo, mora biti dosta-
vljena na naslov: Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 
Ljub ljana (poslana priporočeno po pošti ali 
oddana v vložišče ministrstva). Vloga mora 
biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani ozna-
čena z oznako »Ne odpiraj – vloga na raz-
pis TI 2012«. Vlog, ki ne bodo ustrezno 
označene, komisija ne bo obravnavala in 
bodo s sklepom zavržene. Vrnjene bodo 
prijavitelju.

Vloga se odda v pisni obliki. CD nosilec, ki 
je sestavni del vloge, naj vsebuje vse obraz-
ce vloge kot nezaščitene datoteke v word 
oziroma Excel formatu ter tudi pdf format 
celotne vloge na javni razpis (vključno z do-
kazili). Podatki v elektronski obliki morajo biti 
skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki 
(papirnih dokumentih). V primeru neskladja 
med obema vrstama dokumentov je vloga 
neustrezna oziroma se med obema vrstama 
dokumentov upošteva pisna oblika prejetih 
dokumentov, prijavitelj pa je dolžan dostaviti 
popravljene elektronske dokumente.

Isti prijavitelj se lahko prijavi na razpis 
samo z eno vlogo.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna ko-
misija odpre, so informacije javnega zna-
čaja razen tistih delov vloge, ki jih prijavi-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi 
z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge 
na podlagi meril.

Vsi stroški prijave na javni razpis breme-
nijo prijavitelja.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko 
v vsakem trenutku prekine izvajanje postop-
ka javnega razpisa.

Projekt, ki je zavrnjen na dveh odpiranjih 
javnega razpisa, tretjič ne more ponovno 
kandidirati za sredstva tega javnega razpi-
sa. Prav tako ni mogoče ponovno kandidirati 
za sredstva razpisa s projektom, kateremu 
so že bila odobrena sredstva na enem od 
odpiranj.

10. Datum odpiranja vlog
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. ok-

tobra 2012 in drugo odpiranje 10. januarja 
2013. Nadaljnja odpiranja bodo vsake tri 
mesece 10. v mesecu (začenši z aprilom 
2013) do dodelitve vseh sredstev, oziroma 
na prvi delovni dan po navedenih dneh, 
kolikor je določen dan sobota, nedelja, ali 
praznik.

Pri vsakem odpiranju se upoštevajo vlo-
ge, ki bodo oddane na pošto ali prispele 
v vložišče ministrstva najkasneje pet delov-
nih dni pred odpiranjem. Vloge, ki prispejo 
po navedenem roku, se prenesejo v nasle-
dnje odpiranje. Vloge, ki bodo zamudile rok 
za zadnje odpiranje vlog, bodo s sklepom 
zavržene. Odpiranje vlog ni javno.

11. Obveščanje o izboru
Na podlagi predloga strokovne komisije 

bo ministrstvo izdalo sklepe, s katerimi od-
loči o vlogah na javni razpis.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa ob-
veščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja 
vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor 
pa se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko 
sproži upravni spor. Rezultati razpisa so in-
formacije javnega značaja in bodo objavljeni 
na spletni strani ministrstva.

12. Razpisna dokumentacija: razpisna 
dokumentacija (navodila in obrazci) je do-
segljiva na spletni strani www.mgrt.gov.si.

13. Dodatne informacije
Uradne informacije o javnem razpisu 

lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni 
osebi sta dr. Matej Novak, tel. 01/400-36-34 
in Andrej Maležič, tel. 01/400-36-94, vsak 
delovni dan med 9. in 10. uro. Dodatne infor-
macije so dosegljive tudi preko elektronske 
pošte razvojni-projekti.mg@gov.si.

Ministrstvo bo organiziralo informativne 
dneve. Datumi in druge informacije o infor-
mativnih dnevih bodo objavljene na spletnih 
straneh: http://www.mgrt.gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo

Št. 2130-12-0109 Ob-3712/12
Javni razpis

za krepitev razvojnih oddelkov  
v podjetjih 2012 

v okviru: 
Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007–2013 
1. razvojna prioriteta:  

Spodbujanje podjetništva 
 in prilagodljivosti 

Prednostna usmeritev 1.1.:  
Strokovnjaki in raziskovalci  
za konkurenčnost podjetij

1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo 
javnega razpisa je Zakon o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 22/06 
UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11; v na-
daljevanju: ZRRD), Zakon o javnih agenci-
jah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A 
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in 33/11– ZEKom-C), Zakon o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4 in 
110/12 – ZDIU12), Proračun Republike Slo-
venije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 
in 37/12), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 
(ZIPRS1112, Uradni list RS, št. 96/10 in 
4/11, 37/12), Rebalans proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 37/12), Uredba o postopku, merilih in 
načinu dodeljevanja sredstev za spodbu-
janje razvojnih programov in prednostnih 
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Program 
za spodbujanje tehnološkega razvoja ter in-
formacijske družbe za obdobje 2007–2012, 
Odločba komisije za nadzor nad državnimi 
pomočmi za Program tehnološkega razvo-
ja, št. N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 
5658, z dne 17. 11. 2006, Uredba Sveta 
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 
2006, str. 25, z vsemi spremembami; v na-
daljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredba 
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210 z dne 
31. 7. 2006, str. 12, z vsemi sprememba-
mi; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 
8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, 
str. 1, z vsemi spremembami; v nadalje-
vanju: Uredba 1828/2006/ES), Operativni 
program razvoja človeških virov za obdo-
bje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 
001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o nor-
mativih in standardih za določanje sred-
stev za izvajanje nacionalnega raziskoval-
nega in razvojnega programa (Uradni list 
RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 
102/09), Uredba o izvajanju postopkov pri 
porabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdo-
bju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 
40/09, 3/10, 31/10 in 79/10) in Sklep Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
v vlogi organa upravljanja OP RČV, o potrdi-
tvi instrumenta javni razpis za izbor opera-
cij »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 
2012«, št. 303-66/2012/2.

2. Posredniško telo: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, Kotnikova 5, Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo), kot posredniško telo.

3. Predmet razpisa
3.1. Namen in cilji javnega razpisa
Namen razpisa je krepitev razvojne funk-

cije v podjetjih z zaposlovanjem in usposa-
bljanjem raziskovalcev in razvojnikov (v na-
daljevanju: raziskovalcev) za polni delovni 
čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih 
razvojno raziskovalnih skupinah (v nada-
ljevanju: RR skupinah) in s tem podpora 
podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, 
razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Javni 
razpis je tudi odprt za zavode, ki opravljajo 
raziskovalno razvojno dejavnost za podje-
tja, razen javnih zavodov (v nadaljevanju: 
zavodi).

Cilji javnega razpisa so:
– oblikovanje RR skupin v podjetjih in za-

vodih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine,
– podporo in krepitev obstoječih RR od-

delkov ali skupin s specialističnimi znanji 
na novih razvojno raziskovalnih področjih in 
s tem širitev in krepitev razvojne dejavnosti 
v teh podjetjih,

– povečevanje števila in deleža razisko-
valcev v poslovnem sektorju,

– povečanje števila in deleža doktorjev 
znanosti med raziskovalci v poslovnem sek-
torju;

– spodbujanje zaposlovanja in usposa-
bljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje 
zaposlovanja strokovnjakov v podjetjih.

Rezultat programa razvoja RR skupine, 
prijavljenega in odobrenega na javnem raz-
pisu po zaključku financiranja, je vzposta-
vljena nova ali razširjena RR skupina v pod-
jetju ali zavodu, registrirana v Evidenci izva-
jalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 
pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost 
(v nadaljevanju: ARRS) in izveden program 
RR skupine, ki ga oblikuje podjetje glede 
na svoje potrebe. Program RR skupine ima 
svoje cilje in mejnike.

3.2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izva-

janja aktivnosti:
– za vzpostavitev nove RR skupine ozi-

roma krepitev obstoječe RR skupine in
– izvedbe oblikovanega programa RR 

skupine, ki izhaja iz predložene strategije 
podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih 
sposobnosti (v nadaljevanju: razvojna stra-
tegija).

Prijavitelji lahko za izvajanje svoje ra-
zvojne strategije pridobijo sofinanciranje 
stroškov zaposlitev za polni delovni čas 
najmanj za čas trajanje sofinanciranja za 
naslednje aktivnosti:

– A1: Zaposlitev oziroma usposablja-
nje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na 
 podiplomski študij za delo v novi RR sku-
pini,

– A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih 
raziskovalnih organizacij ter drugih razisko-
valnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji,

– A3: Zaposlitev raziskovalcev in stro-
kovnjakov iz Slovenije ali iz tujine,

– A4: Zaposlitev študentov, ki bodo 
v 6 mesecih od roka za prijavo na javni 
razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bo-
lonjskega študijskega programa ter zapo-
slovanje oseb prijavljenih na Zavodu za za-
poslovanje RS.

Skupen obseg aktivnosti za sofinancira-
nje javnih sredstev po tem javnem razpisu 
je lahko največ:

– do 2 zaposlitvi raziskovalcev, za obliko-
vanje RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR 
oddelka ali skupine,

– do 100 odstotnega povečanja zapo-
slitev raziskovalcev za podporo in krepitev 
obstoječih RR oddelkov ali skupin s speciali-
stičnimi znanji na novih razvojno raziskoval-
nih področjih. Osnova za izračun je število 
raziskovalcev v obstoječih skupinah na dan 
oddaje vloge, kar podjetje izkaže z izpisom 
iz evidence raziskovalcev ARRS.

Kolikor ta omejitev v oddani vlogi ne bo 
spoštovana bo vloga zaradi neskladnosti 
z namenom razpisa zavrnjena.

Izbrane aktivnosti, ki so skladne s predlo-
ženo razvojno strategijo skupno predsta-
vljajo program razvoja RR skupine, ki je 
v sistemu kohezijske politike opredeljen kot 
operacija (v nadaljevanju: operacija).

Prijavitelji iz nabora možnih aktivnosti iz-
berejo tiste, ki so utemeljene v predloženi 
razvojni strategiji in programu RR skupine, 
ob zagotovitvi vsaj ene nove redne zaposli-
tve s polnim delovnim časom v RR skupini 
podjetja za obdobje trajanja operacije.

4. Pogoji javnega razpisa
4.1. Pogoji za kandidiranje
Pogoji za kandidiranje na tem javnem 

razpisu so naslednji:
1. Pogoji za prijavitelje,
2. Pogoji za operacijo.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh po-

gojev za kandidiranje bodo s sklepom za-
vrnjene.

4.2. Pogoji za prijavitelje
Prijavitelji so lahko osebe zasebnega 

prava ustanovljene po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB3 
in 33/11, 91/11 in 32/12; v nadaljevanju: 
ZGD) ali Zakonu o zavodih (Uradni list. RS, 
št. 12/91, Uradni list RS, št. 45I/94 Odl. US: 
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP).

Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu 
pogodbe z ministrstvom izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:

1. ni v stečajnem postopku, postopku 
prisilne poravnave ali v likvidaciji,

2. na dan 31. 12. v preteklem koledar-
skem letu glede na dan oddaje vloge ni bil 
v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ura-
dni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 
106/10 in 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD 
in 23/12),

3. ima poravnane vse obveznosti do Re-
publike Slovenije,

4. ni podjetje v težavah, ne prejema in 
tudi ni v postopku pridobivanja finančne po-
moči države po Smernicah skupnosti o dr-
žavni pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij (Uredba 2004/C 244/02),

5. za iste stroške ni pridobil ali ni v po-
stopku pridobivanja sofinanciranja istih stro-
škov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih fi-
nančnih sredstev evropskega, državnega ali 
občinskega proračuna,

6. ni na seznamu sub jektov, za katere 
velja omejitev po 35. členu Zakona o inte-
griteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 96/11 – UPB2).

O izpolnjevanju pogojev 1–6 prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero kazensko in ma-
terialno odgovarja za pravilnost navedenih 
podatkov.

Prijavitelji so lahko podjetja ali zavodi, ki:
1. imajo najmanj pet zaposlenih. Poda-

tek o zaposlenih se nanaša na dan 31. 12. 
2011 oziroma 31. 12. 2012, če se vlogo 
odda v letu 2013. Omejitev glede velikosti 
podjetja ne velja za podjetja, ki so člani 
tehnološkega parka ali univerzitetnega in-
kubatorja,

2. poslujejo vsaj eno poslovno leto pred 
oddajo vloge na javni razpis, kar se dokazu-
je s podatki iz javnih evidenc AJPES,

3. pri izvajanju opredeljenega RR progra-
ma sodelujejo z vsaj enim malim ali srednje 
velikim podjetjem ali raziskovalno organiza-
cijo, kar izkaže s predložitvijo pisne pogod-
be ali dogovora o sodelovanju (v 6 mesecih 
od podpisa pogodbe z ministrstvom).

4.3. Pogoji za operacijo
Operacija mora biti skladna z namenom 

in predmetom razpisa. Z izbranimi aktiv-
nostmi iz točke 3.2. mora prijavitelj dokazati 
realnost doseganja ciljev javnega razpisa. 
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Posamezna operacija mora izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– registracija nove oziroma razširitev 
obstoječe RR skupine v Evidenci izvajal-
cev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri 
ARRS, izraženo kot ekvivalent polne zapo-
slitve (FTE) raziskovalca. V skupino morajo 
biti vpisani vsi raziskovalci, katerih zaposli-
tev je bila sofinancirana v okviru operaci-
je. Vodja skupine mora imeti najmanj naziv 
razvojni sodelavec v skladu s Pravilnikom 
o raziskovalnih nazivih ARRS,

– izvedba programa RR skupine z na-
menom pridobitve specialističnih znanj na 
novih razvojno raziskovalnih področjih,

– realizirana vsaj ena nova1 zaposlitev 
s polnim delovnim časom v novi RR skupini, 
najmanj za čas trajanja operacije,

– za projekt morajo biti ob upoštevanju 
pričakovanih sredstev iz naslova tega razpi-
sa zagotovljena sredstva za zaprtje finančne 
konstrukcije.

Upravičenec mora ob začetku izvaja-
nja operacije, po podpisu pogodbe z mi-
nistrstvom notranje oblikovati raziskovalno 
skupino v okviru katere se bo izvajal njen 
program in jo registrirati pri ARRS najka-
sneje do zaključka financiranja. Obdobje 
upravičenih stroškov se začne najprej 1. 1. 
2013. Operacija mora biti zaključena do 
30. 6. 2014.

Za posamezne vrste aktivnosti morajo 
biti izpolnjeni še naslednji pogoji:

A1: Zaposlitev ali usposabljanje mlade-
ga raziskovalca, vpisanega na podiplomski 
študij

Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev 
mladega raziskovalca s polnim delovnim ča-
som ali delo že zaposlenega raziskovalca2, 
vpisanega na podiplomski študij, za polni 
delovni čas, ki ustreza naslednjim kriterijem 
za mlade raziskovalce:

– je pri vpisu v 1. letnik star do vključno 
35 let. Če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4. 
letnik podiplomskega študija, se starostna 
meja sorazmerno dvigne nad 35 let, in sicer 
se za vsak vpisan letnik v preteklih študij-
skih letih doda eno leto. Starostna meja 
se dvigne tudi v primeru daljše bolezenske 
odsotnosti, starševskega varstva v času po-
diplomskega študija ali drugih razlogov, če 
je podaljšanje študija odobreno s strani vi-
sokošolske organizacije,

– še nikoli ni imel statusa mladega razi-
skovalca po programih Javne agencije RS 
za raziskovalno dejavnost in Javne agen-
cije RS za tehnološki razvoj in ni prejemnik 
javnih sredstev za sofinanciranje doktor-
skega študija. Status mladega raziskovalca 
v predmetnem razpisu je potrditev vpisa 
v 1., 2. ali 3. letnik podiplomskega študija 
po bolonjskem študijskem programu tretje 
stopnje.

Mladi raziskovalec mora v okviru opera-
cije izvajati temeljne raziskave.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: 
potrdilo o vpisu mladega raziskovalca na 
podiplomski študij in potrdilo o zaposlitvi za 
polni delovni čas v organizaciji prijavitelja. 
V primeru vpisa v 4. letnik podiplomske-
ga študija po dosedanjem (ne bolonjskem) 
študijskem programu se zahteva tudi sklep 
senata visokošolskega zavoda o odobritvi 

1 Nova zaposlitev pomeni, da oseba v pod-
jetju ni bila zaposlena vsaj od dneva objave 
tega javnega razpisa v Uradnem listu.

2 Taka oblika zaposlovanja ne šteje za eno 
obvezno novo zaposlitev za polni delovni čas

neposrednega prehoda na doktorski študij 
ali znanstveni naslov magister znanosti.

A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih 
raziskovalnih organizacij ter drugih razisko-
valnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji

Sofinanciranje zajema zaposlovanje 
oseb zaposlenih v javnih raziskovalnih or-
ganizacijah (Javni raziskovalni zavodi, Javni 
visokošolski zavodi) ter drugih zasebnih raz-
iskovalnih in visokošolskih zavodih, ki izpol-
njujejo pogoje za pridobitev raziskovalnega 
naziva in bodo do konca operacije pridobili 
vsaj status razvijalca v evidenci ARRS.

Pogoj: Minimalno specializacija po viso-
košolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošol-
ska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali II. 
stopnja bolonjskega študijskega programa, 
sposobnost za razvojno delo.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: 
potrdilo o predhodni zaposlitvi v JRO in 
o zaposlitvi v organizaciji prijavitelja, podat-
ki o raziskovalcu iz evidenc ARRS oziroma 
življenjepis in navedba referenc za razisko-
valce zaposlene v tujini.

A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokov-
njakov iz Slovenije ali iz tujine

Sofinanciranje zajema vključitev razi-
skovalcev in strokovnjakov, ki imajo potreb-
na ključna znanja za krepitev RR skupine 
na novem raziskovalno razvojnem podro-
čju v obliki redne zaposlitve. Raziskovalec 
mora izpolnjevati najmanj pogoje za naziv 
razvojnega sodelavca v skladu s Pravilni-
kom o raziskovalnih nazivih ARRS.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev zaje-
majo: potrdilo o zaposlitvi oziroma sklenje-
na pogodba z raziskovalcem, življenjepis in 
reference strokovnjaka.

A4: Zaposlitev študentov, ki bodo v 6 me-
secih od roka za prijavo na javni razpis za-
ključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega 
študijskega programa ter zaposlovanje oseb 
prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje RS

Sofinanciranje zajema zaposlovanje štu-
dentov, ki končujejo študij II. oziroma III. 
stopnje bolonjskega študijskega programa 
in bodo do konca operacije pridobili vsaj 
status razvijalca v evidenci ARRS ter za-
poslovanje oseb prijavljenih na Zavodu za 
zaposlovanje RS, ki izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev statusa raziskovalca in bodo do 
konca operacije pridobili vsaj status razvi-
jalca v evidenci ARRS.

Pogoj: Minimalno specializacija po viso-
košolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošol-
ska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali II. 
stopnja bolonjskega študijskega programa, 
sposobnost za razvojno delo. Sedanji štu-
dentje morajo do trenutka zaposlitve kon-
čati študij.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev: izja-
va o izpolnjevanju pogojev, potrdilo o vpisu 
v evidenco brezposelnih oseb v obdobju 
vsaj enega meseca pred objavo javnega 
razpisa za prijavo na prvi rok in vsaj treh 
mesecev pred oddajo vloge na javni razpis 
za prijavo na vse nadaljnje roke javnega 
razpisa in potrdilo o zaposlitvi oziroma po-
godba o zaposlitvi.

Nove zaposlene v okviru operacije mora 
upravičenec ohraniti vsaj eno leto po za-
ključku financiranja operacije. V nasprotnem 
primeru mora vrniti del prejetih sredstev. 
Višina vračila se določi skladno s pogodbo.

5. Merila in postopek za izbor operacij
5.1. Merila za izbor
Vse pravočasne, pravilno označene in 

popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse po-
goje za kandidiranje iz 4. točke in bodo 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 57 / 27. 7. 2012 / Stran 1735 

skladne z namenom in predmetom javnega 
razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija na 
podlagi naslednjih meril:

MERILO Št.
točk

1) Prispevek operacije h krepitvi sposobnosti organizacije
45

Prispevek programa RR skupine in operacije k uresničevanju strateških ciljev organizacije, utemeljitev vlaganj na 
novo RR področje z vidika razvoja organizacije za razvoj novih produktov ali storitev in novih trgov 0-15

Predviden skupen obseg vlaganj v krepitev razvojnih sposobnosti organizacije 0-10

Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta in operacije 0-10

Ocena programa RR skupine z vidika inovativnost, tehnološkega napredka, aktualnost razvojnega cilja, zelene 
tehnologije, napredek iz vidika organizacije, raziskovalni napredek, pridobitev novega znanja … 0-10

2) Obseg in struktura RR skupine 15

Število novih zaposlitev in delež zaposlenih mladih raziskovalcev, število zaposlenih raziskovalcev iz javnih 
raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji, število zaposlenih raziskovalcev 
in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine, število zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo zaključili 
študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa ter zaposlitev oseb prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje 
RS 

0-15

3) Realnost izvedbe in doseganja rezultatov 30

Ocena sposobnosti (obseg preteklih vlaganj v RR, reference in RR projekti, obstoječe RR skupine in kadrovske 
sposobnosti ...) 0-10

Obseg lastnih sredstev sofinanciranja in načrtovanih dodatnih vlaganj 0-10

Skladnost ciljev in terminskega ter finančnega načrta izvajanja programa RR skupine in operacije 0-5

Kakovost predstavitve strategije, programa RR skupine in načrta izvedbe (mejniki in cilji) 0-5

4) Prispevek projekta k ciljem nacionalne strategije in operativnega programa 10

Povezovanje javnih RR organizacij ter gospodarstva, prispevek k ciljem trajnostnega razvoja in zagotavljanja enakih 
možnosti 0-10

SKUPAJ 100

Merila za ocenjevanje so natančneje 
opisana v razpisni dokumentaciji, priloga: 
»Ocenjevalni list«. Največje število možnih 
točk je 100. Število točk, nad katerim bo 
odobreno sofinanciranje, je najmanj 60. Ob 
tem mora vloga za pridobitev sofinanciranja 
pri vsakem od meril doseči najmanj polo-
vico točk.

V primeru, da več upravičencev doseže 
enako število točk, pa na razpolago ni dovolj 
sredstev za sofinanciranje vseh bodo izbrani 
upravičenci z več izvedenimi zaposlitvami 
(FTE). V primeru, da tudi po tem kriteri-
ju upravičenci dosegajo enako število točk 
bodo za sofinanciranje izbrani upravičenci 
z večjim številom točk v merilu 4 »Prispe-
vek projekta k ciljem nacionalne strategije 
in operativnega programa«.

Del predvidenih sredstev v okviru jav-
nega razpisa lahko ostane nerazporejen, 
kolikor preostanek sredstev ne zadošča za 
pokritje celotnega planiranega sofinancira-
nja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja.

5.2. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila 

strokovna komisija javnega razpisa, ki jo 
je s sklepom imenoval minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: 
strokovna komisija). Strokovna komisija bo 
vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 4. točke 
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javnega razpisa ocenila. Ocenjevalni posto-
pek bo temeljil na merilih za ocenjevanje iz. 
5.1 točke javnega razpisa in ocenjevalnega 
lista, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

Končna višina dodeljenih sredstev v po-
godbi ne sme presegati višine sredstev, po-
trjene na osnovi vloge na razpis.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago upravičencem

Javni razpis za izbor operacij delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Evropske-
ga socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja člo-
veških virov za obdobje 2007–2013, 1. ra-
zvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva 
in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: 
Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenč-
nost podjetij.

Skupna okvirna višina nepovratnih sred-
stev po tem javnem razpisu znaša največ do 
11.000.000,00 EUR, in sicer:

– namenska sredstva EU – ESS v višini 
9.350.000,00 EUR,

– slovenska udeležba v višini 
1.650.000,00 EUR.

Sredstva bremenijo proračunski postavki 
ministrstva:

– 694210 Raziskovalci za gospodarstvo 
– ESS-07-13-EU;

– 698310 Raziskovalci za gospodarstvo 
– ESS-07-13-slovenska udeležba.

Delež prispevka EU v celotnih upravi-
čenih javnih izdatkih znaša do 85 %, delež 
sredstev slovenske udeležbe pa 15 %.

Dinamika sofinanciranja operacije bo 
določena s pogodbo med ministrstvom in 
izbranim upravičencem, v odvisnosti od na-
črta izvajanja operacije in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev. Razpis je odprt do 
porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev 
se lahko poveča z objavo sklepa o poveča-
nju v Uradnem listu RS do poteka razpisa.

7. Upravičeni stroški in način financiranja
7.1. Skladnost s pravili državnih pomoči 

in pravili kohezijske politike
Javni razpis se izvaja po shemi držav-

nih pomoči za raziskave in razvoj: Pro-
gram tehnološkega razvoja, št. priglasitve 
N 472/2006-Slovenija, z dne 17. 11. 2006. 
Upravičeni so stroški industrijskih raziskav 
in eksperimentalnega razvoja na podlagi 
sheme državnih pomoči.

Industrijske raziskave so načrtovane 
raziskave ali kritične preiskave, usmerjene 
v pridobivanje novega znanja in spretno-
sti za razvoj novih pro izvodov, procesov ali 
storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih 
pro izvodov, procesov ali storitev. Vključujejo 
oblikovanje komponent kompleksnih siste-
mov, ki so potrebni za industrijske raziskave, 
zlasti za vrednotenje generične tehnologije, 
pri čemer so izključeni prototipi, kakor jih 
zajema eksperimentalni razvoj.

Eksperimentalni razvoj je pridobivanje, 
združevanje, oblikovanje in uporaba obsto-
ječega znanstvenega, tehnološkega, po-
slovnega ali drugega ustreznega znanja in 
spretnosti za namene izdelovanja načrtov 
in ureditev ali oblikovanja za nove, spreme-
njene ali izboljšane pro izvode, procese ali 
storitve. Ti lahko vključujejo npr. tudi druge 
dejavnosti, usmerjene v konceptualne opre-
delitve, načrtovanje in dokumentacijo novih 
pro izvodov, procesov in storitev. Dejavnosti 
lahko vključujejo pro izvodne osnutke, risbe, 
načrte ali drugo dokumentacijo, če niso na-
menjeni tržni uporabi. Razvoj prototipov za 

tržno uporabo in pilotnih projektov je prav 
tako vključen, pri čemer je prototip nujno 
končni tržni pro izvod in je njegova izdela-
va predraga, da bi ga uporabili samo za 
namene predstavitve in vrednotenja. V pri-
meru poznejše tržne uporabe predstavitve-
nih ali pilotnih projektov se morajo vsi pri-
hodki, ustvarjeni s takšno uporabo, odšteti 
od upravičenih stroškov. Eksperimentalna 
pro izvodnja in testiranje pro izvodov, proce-
sov ali storitev sta prav tako upravičena, če 
teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za 
uporabo v industriji ali tržno uporabo. Eks-
perimentalni razvoj ne vključuje rednih ali 
občasnih sprememb pro izvoda, pro izvodnih 
linij, pro izvodnih procesov, obstoječih stori-
tev in drugih tekočih dejavnosti, četudi ta-
kšne spremembe predstavljajo izboljšanje.

Operacije morajo dokazati, da je pomoč 
bistvenega pomena za uspeh operacije in 
da operacije ne bi bilo mogoče izvesti brez 
pomoči. Operacija se zaradi tega ne sme 
pričeti izvajati pred izdajo sklepa o dodelitvi 
sredstev s strani ministrstva.

Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti spod-
bujevalni učinek pomoči z informacijami, 
s katerimi dokažejo, da jih bo pridobljena 
pomoč po tem razpisu spodbudila k izvaja-
nju dodatnih aktivnosti na področju razvojno 
raziskovalne dejavnosti.

Upoštevati je potrebno pravilo kumulaci-
je pomoči. Skupna višina prejetih državnih 
pomoči za operacijo v zvezi z istimi upra-
vičenimi stroški ne sme presegati najvišje 
dovoljene višine sofinanciranja ali zneska 
državne pomoči kot določajo pravila držav-
nih pomoči.

7.2. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo 

potekalo po sistemu standardnega stroška 
na enoto, skladno spravili Evropske kohezij-
ske politike in Navodili Organa upravljanja 
o upravičenih stroških.

Standardni strošek operacije predstavlja 
strošek dela zaposlenega raziskovalca za 
polni delovni čas na letni ravni. Strošek dela 
je določen na podlagi Uredbe o normativih 
in standardih za določanje sredstev za iz-
vajanje nacionalnega raziskovalnega in ra-
zvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 
s spremembami) in določenih cenah ARRS 
za leto 2012. Metodologija izračuna stan-
dardnega obsega stroškov na operaciji po 
posameznih sklopih aktivnosti ter zahteva-
na dokazila za spremljanje in potrjevanje 
upravičenosti stroškov so podrobneje pred-
stavljena v razpisni dokumentaciji v prilogi: 
»Metodologija izračuna standardnega obse-
ga stroškov na operaciji.«

Upravičenost stroškov prejemniki sred-
stev v posameznem obdobju financiranja 
dokazujejo z dokazili o doseženih ciljih in 
mejnikih, ki so bili načrtovani in potrjeni 
v vlogi za sofinanciranje.

Dokazila za upravičenost stroškov ope-
racije za posamezni sklop aktivnosti so:

– dokazila o zaposlitvi raziskovalcev za 
obdobje sofinanciranja in dokazila o izpol-
njenih pogojih za posamezno aktivnost,

– poročilo o izvajanju, doseganju ciljev in 
mejnikov programa RR skupine.

V primeru, da prejemniki sredstev 
ne predložijo dokazil o upravičenosti stro-
škov za posamezni sklop aktivnosti mini-
strstvo lahko odloči, da niso upravičeni do 
sredstev sofinanciranja oziroma lahko od 
njih zahteva vračilo že prejetih sredstev.

Ob dokazilih za upravičenost stroškov 
za posamezni sklop aktivnosti morajo pre-
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jemniki dokazati tudi doseganje ciljev javne-
ga razpisa in podati ob zaključku operacije 
dokazilo o registraciji nove RR skupine ozi-
roma razširitvi obstoječe RR skupine v Evi-
denci izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri ARRS, v kateri so vključeni 
vsi raziskovalci, ki so bili sofinancirani iz 
naslova tega razpisa. V vseh primerih mora 
biti priloženo tudi dokazilo o vpisu razisko-
valca v evidenco raziskovalcev pri ARRS. 
V primeru, da prejemniki ne podajo dokazila 
o realizaciji ciljev operacije, niso upravičeni 
do sredstev tega javnega razpisa in morajo 
vrniti vsa prejeta sredstva.

Prejemnik mora v 6 mesecih od podpi-
sa pogodbe z ministrstvom predložiti tudi 
ustrezno pogodbo ali dogovor o sodelovanju 
z malim ali srednje velikim podjetjem oziro-
ma raziskovalno organizacijo. V primeru, da 
prejemnik v tem roku ne predloži pogodbe 
ali dogovora o sodelovanju ni upravičen do 
sredstev tega javnega razpisa in mora vrniti 
vsa prejeta sredstva.

Določene so naslednje vrednosti stan-
dardnega obsega stroškov ter maksimalni 
odstotki sofinanciranja za vsako posamezno 
aktivnost, na enoto stroška na letni ravni:

Sklop aktivnosti – enota/
Obseg stroškov na enoto

Standardni obseg
stroškov na enoto v EUR

Stopnja sofinanciranja
v %

Standardni obseg
sofinanciranja stroškov na 

enoto v EUR

A1: Zaposlitev/usposabljanje
mladega raziskovalca 32.102,64 letno en FTE 100 32.102,64 letno en FTE

A2: Zaposlitev raziskovalcev 
iz javnih raziskovalnih 
organizacij ter drugih 
raziskovalnih in visokošolskih 
zavodov v Sloveniji

60.775,00 letno en FTE 40 24.310,00 letno en FTE

A3: Zaposlitev raziskovalcev 
in strokovnjakov iz Slovenije 
ali iz tujine

60.775,00 letno en FTE 40 24.310,00 letno en FTE

A4: Zaposlitev študentov, ki 
bodo v 6 mesecih od roka 
za prijavo na javni razpis 
zaključili študij II. ali III. stopnje 
bolonjskega študijskega 
programa ter zaposlovanje 
oseb prijavljenih na Zavodu za 
zaposlovanje RS

60.775,00 letno en FTE 40 24.310,00 letno en FTE

Izračun obsega stroškov v finančnem na-
črtu operacije in vrednosti sofinanciranja so 
odvisne od načrta izvajanja operacije in po-
sameznih sklopov aktivnosti in predstavljajo 
standardni strošek vključenih raziskovalcev 
glede na trajanje zaposlitve (izraženo v me-
secih in dnevih) v obdobju financiranja.

7.3. Način financiranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo 

sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec 
pogodbe je del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj, ki je upra-
vičenec do odobrenih finančnih sredstev, se 
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila 
za obseg in dinamiko sofinanciranja opera-
cije na osnovi načrtovanih ciljev in mejnikov 
pri izvajanju operacije, podanih v vlogi na 
javni razpis.

Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posa-
mezne aktivnosti z vidika pogojev javnega 
razpisa in načrtovati dinamiko zaposlovanja 
ter usposabljanja raziskovalcev, ki so pred-
met sofinanciranja. Skrajni rok za dejanski 
pričetek izvajanja operacije in realizacijo 
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vseh načrtovanih zaposlitev raziskovalcev 
je šest mesecev od podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju. Če v roku šestih mesecev preje-
mnik ne poda dokazil o realiziranih zaposli-
tvah ministrstvo odstopi od pogodbe.

Končni obseg sofinanciranja operacije in 
izplačil sredstev je odvisen v celoti od dose-
žnih rezultatov operacije. Celotna odobrena 
sredstva sofinanciranja bo ministrstvo izpla-
čalo ob zaključku operacije glede na predlo-
žena dokazila o doseženih rezultatih opera-
cije in dejanski obseg aktivnosti po sklopih. 
Pogoj za delno izplačilo je dokazan napre-
dek operacije (izvajanje programa, dosega-
nju ciljev in mejnikov programa RR skupine) 
in doseganje naslednjih delnih rezultatov:

1. Izvedene vse načrtovane zaposlitve 
raziskovalcev – pogoj za prvo delno izpla-
čilo,

2. Dosežena realizacija 50 % načrtova-
ne operacije izražena v ekvivalentu polne 
zaposlitve raziskovalca – pogoj za drugo 
delno izplačilo.

Če bodo na osnovi pogodbe o sofinanci-
ranju izvedena vmesna delna izplačila sred-
stev, upravičenec pa ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitve načrtovanih re-
zultatov v celoti, bo ministrstvo zahtevalo 
vračilo že izplačanih sredstev oziroma so-
razmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na 
TRR do dneva vračila v državni proračun 
Republike Slovenije.

Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe 
o sofinanciranju in zahteva vračilo že iz-
plačanih sredstev skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva prejema sred-
stev na TRR upravičenca do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije tudi 
v primerih, ko upravičenec zaradi razlogov, 
ki niso objektivne narave, zamuja pri reali-
zaciji posameznih aktivnosti, ki so predmet 
sofinanciranja in dogovorjenega načrta iz-
vajanja programa RR skupine v pogodbi, 
za več kot šest mesecev. O utemeljenosti 
razlogov za zamudo oziroma nedoseganje 
rezultatov odloča ministrstvo.

Rok za oddajo zadnjega zahtevka za 
izplačilo je 30. 7. 2014 oziroma v 30 dneh 
od dejanske izvedbe vseh aktivnosti v okviru 
operacije.

8. Obdobje za porabo sredstev
Prvi možni začetek operacije je dan iz-

daje sklepa o izboru operacije s strani mi-
nistrstva, dejanski začetek operacije in za-
četek financiranja posameznih aktivnosti je 
dan, ko se zaposli prva oseba, ki predstavlja 
novo zaposlitev za polni delovni čas za ce-
lotno trajanje operacije (v nadaljevanju: za-
četek operacije). Upravičeni so standardni 
stroški, ki so nastali od začetka operacije 
do 30. 6. 2014, kar predstavlja zadnji rok za 
zaključek operacije.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je 
od dneva izdaje sklepa o izboru operacije 
s strani ministrstva do 31. 12. 2014.

9. Ostale zahteve
Upravičenec, s katerim bo sklenjena po-

godba, bo moral:
– upoštevati zahteve glede informira-

nja in obveščanja javnosti, v skladu z 8. in 
9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, 
z vsemi spremembami) in v skladu z Na-
vodili organa upravljanja za informiranje 
in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 
2007–2013,

– zagotoviti hrambo in dostop do celotne 
dokumentacije v zvezi z operacijo vsem or-
ganom, ki so vključeni v spremljanje izvaja-
nja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 
90. člena Uredbe ES št. 1083/2006,

– zagotavljati nediskriminacijo in enakost 
med spoloma,

– spremljati in zagotavljati podatke 
o udeležencih v projektu v skladu z raz-
členitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 
1828/2006/ES,

– upoštevati pravila glede prepovedi 
dvojnega financiranja. Če ministrstvo v času 
izvajanja operacije ugotovi dvojno financira-
nje iz sredstev državnega, lokalnega ali EU 
proračuna, ali pa da so mu bila odobrena, 
ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno 
obvestil ministrstvo, lahko le-to odstopi od 
pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih nepo-
vratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi od dneva prejema sredstev 
na TRR upravičenca do dneva vračila v Pro-
račun Republike Slovenije,

– zagotavljati pravilnost podatkov. V pri-
meru, da se kadar koli izkaže, da je upravi-
čenec posredoval napačne podatke v zvezi 
z namenom operacije ali izpolnjevanjem po-
gojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take 
podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno 
in potek programa, je ministrstvo upraviče-
no odstopiti od pogodbe, upravičenec pa 
bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na TRR upravičenca do 
dneva vračila v Proračun Republike Slo-
venije.

Omejitve glede sprememb na pro-
jektu v skladu s 57. členom Uredbe 
1083/2006/ES v predmetnem javnem raz-
pisu niso relevantne, kot tudi ne morebitno 
dopolnilno financiranje. Upravičenec se 
strinja, da se bodo podatki o operaciji, ki 
so javnega značaja, lahko objavljali. Sle-
dnje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo 
upravičenec vključen v seznam upravičen-
cev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in 
občine, naziv operacije, regijo upravičenca 
in znesek javnih virov financiranja opera-
cije. Objave podatkov o operaciji in pre-
jemnikih sredstev bodo izvedene v skladu 
z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja in zakonom, ki ureja var-
stvo osebnih podatkov.

10. Vloga in način prijave
10.1. Vsebina vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če 

vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane 
obrazce in dokazila:

1. Prijavni obrazec (I., II., III., IV. in V.)
2. Priloge:
Obrazec št. VI: Parafiran vzorec pogod-

be o sofinanciranju;
Obrazec št. VII: Podpisana izjava o spre-

jemanju razpisnih pogojev.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki 

bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da 
vloge dopolnijo v roku, ki ga določi komisija 
oziroma najkasneje v roku 15 dni. Vloge, 
ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, 
bodo zavržene. Dopolnitev vlog je name-
njena zagotovitvi morebitnih manjkajočih 
dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, 
ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob 
izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. 
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:

1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na teh-

nične specifikacije predmeta vloge,

3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali 
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove vloge glede na preostale vloge, ki 
jih je naročnik prejel v postopku dodelitve 
sredstev.

Prijavitelj ob pisnem soglasju neposre-
dnega uporabnika državnega oziroma ob-
činskega proračuna popravi očitne računske 
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenje-
vanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih 
sredstev ne sme spreminjati.

10.2. Način prijave
Popolna vloga, pripravljena v skladu 

z razpisno dokumentacijo, mora biti – ne 
glede na način – do roka predvidenega za 
oddajo vlog v 11. točki javnega razpisa do-
stavljena v Glavno pisarno Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
5, 1000 Ljub ljana. Vloga mora biti v zaprti 
ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne 
odpiraj – vloga na razpis »Krepitev razvojnih 
oddelkov v podjetjih 2012«« ter z navedbo 
polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vlog, 
ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne 
bo obravnavala in bodo s sklepom ministr-
stva zavržene. Vrnjene bodo prijavitelju.

Vloga se odda v enem izvodu v pisni 
obliki in na elektronskem nosilcu. Elektron-
ski nosilec naj vsebuje vse obrazce vloge 
kot nezaščitene datoteke v Word oziroma 
Excel formatu ter tudi pdf format celotne 
podpisane vloge na javni razpis (vključno 
z dokazili). Vloga, ki nima tako pisnega kot 
elektronskega izvoda, šteje za nepopolno. 
V primeru neskladnosti podatkov v pisni in 
elektronski obliki, se šteje, da je za presojo 
pomembna pisna oblika.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna ko-
misija odpre, so informacije javnega zna-
čaja skladno z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja, razen tistih 
delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi 
kot poslovno skrivnost skladno z Zakonom 
o gospodarskih družbah. Poslovna skrivnost 
se ne more nanašati na celotno vlogo ali na 
dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev 
ali ocene vloge na podlagi meril.

Prijavitelj se mora ne glede na to, da je 
oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da 
obstaja možnost, da njegova vloga ne bo 
odobrena. Vsi stroški prijave na javni razpis 
bremenijo prijavitelja.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko 
v vsakem trenutku prekine izvajanje postop-
ka javnega razpisa.

Operacije, ki so bile zavrnjene, lahko 
kandidirajo za sredstva tega javnega razpi-
sa samo še v enem izmed naslednjih rokov 
odpiranja vlog v okviru tega javnega razpi-
sa. Operacije, ki so potrjene ne morejo kan-
didirati za sredstva na naslednjem roku JR.

11. Datum odpiranja vlog
Vloga je pravočasna za posamezno od-

piranje dostavljena na ministrstvo v roku za 
oddajo vloge za posamezno odpiranje ali 
če je oddana na pošto s priporočeno pošilj-
ko do izteka roka za posamezno odpiranje. 
Nepravočasno prispele vloge za zadnje od-
piranje se zavržejo s sklepom. Za vloge, ki 
bodo prispele nepravočasno za prvi in drugi 
rok odpiranja se šteje, da so pravočasno 
oddane na prvi naslednji rok za oddajo vlog. 
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večje-
ga števila vlog ne bo javno.

Roki za oddajo vlog in datumi odpiranja 
vlog:

– 1. rok za oddajo vloge je 5. september 
2012 (do 12. ure), datum odpiranja teh vlog 
je 10. september 2012,
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– 2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2013 
(do 12. ure), datum odpiranja vlog: 16. ja-
nuar 2013,

– 3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2013 
(do 12. ure), datum odpiranja vlog: 28. maj 
2013.

Razpis je odprt do porabe sredstev. 
Predčasni zaključek javnega razpisa se ob-
javi v Uradnem listu RS.

12. Obveščanje o izboru
Na predlog strokovne komisije bo mi-

nistrstvo izdalo sklepe o vlogah na javni 
razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma 
odpiranja vlog. V primeru velikega števila 
vlog se rok lahko podaljša. Odločitev o po-
daljšanju roka sprejme minister, objavi pa 
se na spletni strani ministrstva. Hkrati bodo 
obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. 
Rezultati bodo javno objavljeni na spletnem 
naslovu ministrstva.

13. Pravica neizbranih
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje 

in merila iz javnega razpisa in da neupravi-
čeno ni bil izbran, lahko v 30 dneh od pre-
jema sklepa oziroma obvestila o izboru vlo-
ži tožbo na Upravno sodišče RS. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb.

14. Veljavnost javnega razpisa
Z javnim razpisom se upravičencem do-

deljuje sredstva v letih 2013 in 2014. Ker 
Proračun Republike Slovenije za leto 2013 
še ni bil sprejet, bodo razpis, izdani sklepi 
o dodelitvi sredstev in sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju zavezovale ministrstvo pod 
pogojem, da bo do 31. 12. 2012 sprejet 
Proračun Republike Slovenije za leto 2013, 
v katerem bodo zagotovljena sredstva za 
izpolnitev sprejetih obveznosti po tem jav-
nem razpisu. V nasprotnem primeru bodo 
razpis in na njegovi podlagi izdani sklepi ter 
sklenjene pogodbe razveljavljene.

15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo z dnem ob-

jave razpisa v Uradnem listu RS dostopna 
na spletni strani ministrstva www.mgrt.gov.si 
pod rubriko Javni razpisi.

16. Dodatne informacije
Informacije in celotna razpisna doku-

mentacija so na voljo na spletnem naslo-
vu Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. 
Dodatne informacije oziroma vprašanja se 
posredujejo po elektronski pošti (erika.gla-
sencnik@gov.si). Odgovore na pogosta 
vprašanja bo ministrstvo objavilo na ome-
njenih spletnih straneh.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo 
informativne dneve. Datumi informativnih 
dni in druge informacije bodo objavljene na 
spletnih straneh ministrstva.

Kontaktna oseba za javni razpis je dr. 
Erika Glasenčnik, namestnik pa mag. Raj-
ko Sabo. Kontaktna števila ministrstva je 
01/400-33-11.

Ministrstvo za gospodarski razvoj 
 in tehnologijo

Št. 243010-12-0006 Ob-3685/12
Na podlagi Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, 11/11 – UPB-4 in 110/11 
– ZDIU-12), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2012, Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2011 
in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 
22/12 in 37/12) in 12. poglavja Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-

publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 
in 61/08), objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju 
urejanja prostora in graditve objektov  

v letu 2012 in 2013
1. Ime oziroma naziv in sedež nepo-

srednega uporabnika: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Lan-
gusova ulica 4, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih 
fondov uvedenih nagrad mednarodne in 
nacionalne ravni, ki so namenjene projek-
tantom, prostorskim načrtovalcem in dru-
gim strokovnjakom, študentom, izvajalcem 
in investitorjem ter lokalnim skupnostim 
za izjemne dosežke na področju urejanja 
prostora in graditve objektov na območju 
Republike Slovenije z namenom: prispevati 
k uveljavljanju in promociji primerov dobre 
prakse; prispevati k izboljšanju kakovosti 
prostorskega, urbanističnega arhitekturne-
ga, krajinskega in gradbenega raziskovanja, 
načrtovanja in projektiranja ter izvedbe na 
mednarodni, državni in lokalni ravni; uvelja-
vljati pomen vrednot prostora v družbi.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na jav-
nem razpisu:

– Prejemniki sredstev so lahko društva, 
zavodi, ustanove, zbornice, oziroma javni 
skladi.

– Pridobljena sredstva lahko porabniki 
porabijo za financiranje nagradnega fonda.

– Nagrade, za katere naprošajo sred-
stva pravne osebe iz prve alineje morajo 
biti formalno uvedene. Vlogi za razpis je 
potrebno predložiti dokazilo, da so nagrade 
formalno uvedene in sicer splošni pravni 
akt nosilca nagrade ali akt o ustanovitvi na-
grade.

– Pogoj za pridobitev finančnih sredstev 
je tudi, da morajo biti nagrade fizično pode-
ljene najkasneje do enega leta od objave 
javnega razpisa.

– Nagrade so lahko denarne ali nede-
narne.

– Prejemniki nagrad za izjemne dosežke 
so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, 
prostorski načrtovalci in drugi strokovnja-
ki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne 
skupnosti.

– Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni 
so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in 
študentska dela s področja predmeta razpi-
sa (urejanja prostora in graditve objektov).

4. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
Postopek ocenjevanje posamezne vloge 

bo izveden s točkovanjem v naslednjih me-
rilih: (1) reference podeljevalca nagrad; (2) 
pomen nagrade; (3) spremljajoče aktivnosti 
ob dogodku podelitve nagrad.

Za uvrstitev med prejemnike sredstev 
za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 
70 točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne 
bodo dosegli nobene točke, ne bodo upra-
vičeni do sofinanciranja.

Natančnejši opis predmeta razpisa, po-
goji in merila za odobritev sredstev za so-
financiranje in nagrajevanje, so navedeni 
v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev: skupna pred-
videna višina sredstev za vse razpisane 
vsebine je okvirno 15.000,00 EUR.

6. Način določanja deleža, ki ga prejme 
posamezni prejemnik

Dodelitev sredstev sofinanciranja za 
posamezno vlogo, ki je upravičena do 

sofinanciranja je možna do 50 % celotne 
vrednosti nagradnega fonda, pri čemer 
je najvišji možni znesek sofinanciranja 
5.000,00 EUR.

Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, 
čigar vloga na podlagi ocenitve doseže naj-
manj 70 točk (70 % maksimalnega možnega 
števila).

Če bo upravičencev do sofinanciranja 
več kot je razpoložljivih proračunskih sred-
stev, se bo vsem upravičencem do sofi-
nanciranja delež subvencioniranih sredstev 
znižal v sorazmerno enakem odstotku.

7. Obvezna vsebina vlog: obvezne se-
stavine vloge se nahajajo v prilogah k razpi-
sni dokumentaciji in so: priloga 1 »Obrazec 
vloge«, priloga 2 »Vzorec pogodbe«, obe 
na vsaki strani podpisane in žigosane, ter 
priloga 3 »Dokazilo, da je nagrada formalno 
uvedena«.

8. Predvideno obdobje porabe sredstev: 
nagrade morajo biti fizično podeljene najka-
sneje do enega leta od dneva objave jav-
nega razpisa, torej do 27. 7. 2013. Rok za 
oddajo končnega poročila je en mesec po 
podelitvi nagrade.

9. Rok za predložitev vloge: ne glede na 
način prenosa morajo vloge prispeti v vlož-
išče Ministrstva za infrastrukturo in prostor, 
Langusova cesta 4, 1000 Ljub ljana, najka-
sneje do 14. 8. 2012, do 11. ure.

10. Datum, ura, naslov in prostor odpi-
ranja vlog: odpiranje vlog, ki bo javno, bo 
potekalo dne 17. 8. 2012 ob 13. uri, na lo-
kaciji Ministrstva za infrastrukturo in prostor, 
Direktorat za prostor, Litostrojska 54, 4. nad-
stropje. Vloge se bodo odpirale po vrstnem 
redu predložitve oziroma dospetja.

11. Rok za obvestilo o izidu javnega raz-
pisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na raz-
pis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.

12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas tra-

janja razpisa na voljo na spletnem naslovu 
http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/jav-
ni_razpisi/.

Dodatne informacije v zvezi z razpisno 
dokumentacijo in postopkom javnega raz-
pisa lahko zainteresirani dobijo vsak de-
lavnik pri kontaktni osebi mag. Aša Rogelj, 
tel. 01/478-70-20, faks: 01/478-70-10, e-po-
šta: asa.rogelj@gov.si.

Ministrstvo  
za infrastrukturo in prostor

Št. 430-1620/2011 Ob-3645/12
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja 

izbor programov oziroma izid javnega razpi-
sa, št. 430-1620/2011, za izbiro izvajalca za 
izvedbo pilotnih programov spodbujanja so-
cialne vključenosti posebnih ciljnih skupin, 
državljanov tretjih držav, objavljenega v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, št. 109/11, 
pod objavo Ob-5949/11, z dne 30. 12. 2011, 
in na spletni strani Ministrstva za notranje 
zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba pro-

gramov spodbujanja socialne vključenosti 
žensk – državljank tretjih držav – s pou-
darkom na vključenosti na trg dela in pro-
gramov orientacijskega spoznavanja okolja 
in spodbujanja socialne vključenosti novo 
prispelih mladostnikov – državljanov tretjih 
držav, ki obsega naslednje sklope:
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Sklop 1: Program spodbujanja socialne 
vključenosti žensk – državljank tretjih držav 
– s poudarkom na vključenosti na trg dela 
na področju Nove Gorice.

Sklop 2: Program spodbujanja socialne 
vključenosti žensk – državljank tretjih držav 
– s poudarkom na vključenosti na trg dela 
na področju Novega mesta.

Sklop 3: Program spodbujanja socialne 
vključenosti žensk – državljank tretjih držav 
– s poudarkom na vključenosti na trg dela 
na področju Ptuja.

Sklop 4: Program spodbujanja socialne 
vključenosti žensk – državljank tretjih držav 
– s poudarkom na vključenosti na trg dela 
na področju Velenja.

Sklop 5: Program orientacijskega spo-
znavanja okolja in spodbujanja social-
ne vključenosti novo prispelih mladostni-
kov, predvidoma med 15 in 21 letom starosti 
– državljanov tretjih držav.

3. Izid javnega razpisa po posameznih 
sklopih, izbrani prijavitelj ter vrednost izbra-
nega programa

Za sklop 1: Program spodbujanja soci-
alne vključenosti žensk – državljank tretjih 
držav – s poudarkom na vključenosti na trg 
dela na področju Nove Gorice je bila izbra-
na vloga prijavitelja Ljudska univerza Nova 
Gorica, v vrednosti 14.879,12 EUR.

Za sklop 2: Program spodbujanja soci-
alne vključenosti žensk – državljank tretjih 
držav – s poudarkom na vključenosti na trg 
dela na področju Novega mesta je bila iz-
brana vloga prijavitelja Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto, v vrednosti 
14.841,36.

Za sklop 3: Program spodbujanja soci-
alne vključenosti žensk – državljank tretjih 
držav – s poudarkom na vključenosti na 
trg dela na področju Ptuja nobena izmed 
prejetih vlog ni izpolnjevala minimalnega 
števila točk, zato javni razpis za ta sklop 
ni uspel.

Za sklop 4: Program spodbujanja soci-
alne vključenosti žensk – državljank tretjih 
držav – s poudarkom na vključenosti na 
trg dela na področju Velenja je bila izbrana 
vloga prijavitelja MOCIS Center za izobraže-
vanje odraslih, v vrednosti 14.621,51 EUR.

Za sklop 5: Program orientacijskega 
spoznavanja okolja in spodbujanja social-
ne vključenosti novo prispelih mladostni-
kov, predvidoma med 15 in 21 letom staro-
sti – državljanov tretjih držav je bila izbrana 
vloga prijavitelja Inštitut za afriške študije 
Ljub ljana, v vrednosti 37.039,60 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt fi-
nancira: sredstva za izvedbo predmetnega 
projekta so za sklope od 1 do 5 zagotovljena 
iz sredstev Evropskega sklada za vključe-
vanje državljanov tretjih držav – LP 2012 
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 62/2012 Ob-3686/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi 
spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. ju-
lija 2006 o Evropskem socialnem skladu 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremem-
bami, Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis 
(OJ L 379/2006) z vsemi spremembami, 
Uredbe o posredovanju podatkov in poro-
čanju o dodeljenih državnih pomočeh in 
pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni 
list RS, št. 61/04 in 22/07), Uredbe o izva-
janju postopkov pri porabi sredstev evrop-
ske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Ura-
dni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 
in 79/10; v nadaljevanju: uredba), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 110/11 
– ZDIU12), Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2011 in 
2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 
– ZUKN-C, 37/12), Proračuna RS za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Rebalan-
sa proračuna Republike Slovenije za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 37/12), Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja 
sredstev za spodbujanje razvojnih progra-
mov in prednostnih nalog (Uradni list RS, 
št. 56/11), Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013 (potrjen s strani Evrop-
ske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrdi-
tve CCI 2007 SI 051 PO 001), Priglasitve 
sheme de minimis pomoči »Spodbujanje 
zaposlovanja in storitve za trg dela«, (št. 
priglasitve: M003-5022860-2010/IV) z dne 
9. 5. 2012, Sporazuma o prenosu nalog 
organa upravljanja na posredniško telo, 
št. 5440-3/2010/4 z dne 1. 6. 2010, Pogod-
be o prenosu nalog posredniškega telesa na 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipen-
dije za izvajanje instrumenta javni razpis za 
izbor operacij, z naslovom »Vzpostavitev in 
delovanje kompetenčnih centrov za razvoj 
kadrov za obdobje od 2012 do 2015« v okvi-
ru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013 z dne 11. 5. 
2012 (v nadaljevanju: pogodba o prenosu 
nalog) in Sklepa organa upravljanja št. OP 
RČV 1/2/09-MDDSZ o potrditvi instrumenta 
»Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve 
in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj 
kadrov za obdobje od 2012 do 2015« z dne 
18. 7. 2012 Javni sklad Republike Slovenije 
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve  

in delovanja kompetenčnih centrov  
za razvoj kadrov za obdobje  

od 2012 do 2015  
v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013, 

prve razvojne prioritete  
»Spodbujanje podjetništva  

in prilagodljivosti«  
in prednostne usmeritve  

1.2. »Usposabljanje in izobraževanje  
za konkurenčnost in zaposljivost«
1. Posredniško telo: Republika Sloveni-

ja, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana (v na-
daljevanju: PT).

2. Izvajalec javnega razpisa: postopke 
za dodelitev sredstev bo izvedel Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in šti-
pendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v na-
daljevanju: sklad).

3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
– doseganje višje usposobljenosti zapo-

slenih v podjetjih, ki delujejo na področju 
izbrane gospodarske panoge;

– doseganje večje konkurenčnosti pod-
jetij in gospodarskih panog;

– razvoj in usklajeno izvajanje kompe-
tenčnih modelov za delovna mesta v panogi;

– podpirati izmenjavo znanja in dobrih 
praks med partnerji kompetenčnega centra.

Cilji javnega razpisa so:
– vzpostavitev do 20 kompetenčnih cen-

trov za razvoj kadrov;
– podpreti 150 podjetij;
– razvoj in implementacija do 20 mode-

lov kompetenc;
– vključitev 1.000 oseb v usposabljanja;
– izvedba 8.000 vključitev v usposablja-

nja.
Ciljna skupina so podjetja, ki delujejo na 

področju posamezne gospodarske panoge 
in njihovi zaposleni.

4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje vzpostavitve in delovanja največ 20 
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov ozi-
roma partnerstev med podjetji in drugimi or-
ganizacijami v okviru posamezne gospodar-
ske panoge, ki bodo zviševala usposoblje-
nost kadra, zaposlenega v panogi in kon-
kurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Podprte bodo naslednje upravičene ak-
tivnosti:

a) vsebinsko, administrativno in finančno 
vodenje operacije;

b) razvoj in implementacija modela kom-
petenc, v katerem bodo definirani panožni 
kompetenčni profili za določena delovna 
mesta v podjetjih partnerstva, ugotovlje-
ni primanjkljaji oziroma potrebe po razvo-
ju kompetenc zaposlenih in izdelan načrt 
usposabljanj za zmanjševanje ugotovljenih 
primanjkljajev kompetenc;

c) priprava in izvedba usposabljanj za-
poslenih v podjetjih partnerstva na podlagi 
izdelanega načrta usposabljanja;

d) aktivno sodelovanje podjetij v par-
tnerstvu na področju razvoja kadrov (npr. 
povezovanje in sodelovanje strokovnjakov 
v delovnih skupinah, organizacija posve-
tov in srečanj partnerstva, priprava modela 
kompetenc …);

e) promocija, informiranje in obvešča-
nje strokovne in ostale javnosti o delovanju 
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in 
možnostih zaposlovanja v panogi ter promo-
cija izobraževanja za izbrane poklice oziro-
ma delovna mesta.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Eden izmed partnerjev, ki je nosilni par-
tner oziroma vlagatelj, odda vlogo v imenu 
partnerstva. Na javnem razpisu lahko kan-
didira le partnerstvo, ki vključuje:

– najmanj 5 mikro, malih in/ali srednjih 
podjetij, pri čemer se za določitev velikosti 
uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Za-
kona o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US in 32/12; 
v nadaljevanju: ZGD-1);

– največ 20 partnerjev;
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– podjetja v okviru partnerstva, ki so 
v skladu z računovodskimi izkazi v evidenci 
AJPES v letu 2011 skupaj zaposlovala vsaj 
50 oseb;

– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje 
za kandidiranje na javnem razpisu;

– le podjetja oziroma samostojne podje-
tnike posameznike (v primeru da podjetnik 
posameznik nima zaposlenih mora opravlja-
ti dejavnost kot redno aktivnost), ki nastopa-
jo samo v eni vlogi oziroma enem partner-
stvu, ki kandidira na tem javnem razpisu in 
niso sodelovala v izbranih partnerstvih na 
razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in de-
lovanja kompetenčnih centrov za razvoj ka-
drov za obdobje od 2010 do 2013 (objavljen 
6. 8. 2010 v Uradnem listu RS, št. 64/10).

Partnerstvo mora sodelovati v okviru 
panoge, ki jo določi v prijavi, in sicer na 
drugi ravni Standardne klasifikacije dejavno-
sti 2008 (SKD, na primer: C30). V partner-
stvu lahko sodelujejo podjetja registrirana 
po ZGD-1 ali samostojni podjetniki, ki se 
povežejo v partnerstvo, so registrirana za 
delovanje v izbrani panogi ali imajo skupno 
področje dela ali področje skupnega intere-
sa v okviru panoge.

V partnerstvu lahko poleg podjetij sode-
lujejo tudi drugi partnerji, ki so pravne osebe 
zasebnega prava (npr. interesna združenja, 
zbornice, organizacije na trgu dela ipd.), ki 
izpolnjujejo pogoje določene v tem javnem 
razpisu.

Partnerstvo lahko za namene izvajanja 
administrativno-finančnih nalog za celotno 
partnerstvo vključuje tudi največ enega par-
tnerja, ki ni podjetje iz panoge (ali drugi 
partner) in izpolnjuje vse ostale pogoje do-
ločene v tem javnem razpisu. Drugi ali admi-
nistrativno finančni partner se ne upošteva 
kot panožno podjetje.

Vsak partner, ki sodeluje v partnerstvu, 
z izjavo (Obrazec št. 3: Izjava partnerjev 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih po-
gojev ter izjava o partnerstvu) potrdi, da se 
je seznanil s pogodbo o sofinanciranju ope-
racije (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).

Upravičen partner (vključno z vlagate-
ljem, ki je upravičenec) mora izpolnjevati 
zgoraj navedene pogoje ter:

– je podjetje ali podjetnik posameznik 
registriran po ZGD-1 ali pravna oseba za-
sebnega prava registrirana za opravljanje 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki kontinui-
rano opravlja svojo dejavnost v RS najmanj 
2 koledarski leti pred rokom za prijavo;

– ima ustrezno poslovno in finančno spo-
sobnost, vključno s sposobnostjo vnaprej-
šnjega financiranja operacije ter razpolaga 
z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za iz-
vedbo operacije;

– ima poravnane vse davke in druge ob-
vezne dajatve skladno z nacionalno zako-
nodajo, zapadle do vključno zadnjega dne 
v mesecu pred vložitvijo vloge na javni raz-
pis;

– ne opravlja dejavnosti, objavlje-
ne v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri po-
moči »de minimis« (OJ L 379/2005 z vsemi 
spremembami). To so pravne osebe iz sek-
torjev ribištva in ribogojstva, premogovni-
štva, primarne pro izvodnje kmetijskih pro-
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti; predela-
ve in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti (pod pogoji, določenimi 

v točki (i) in (ii) točke (c) 1. člena Uredbe 
št. 1998/2006/ES), izvozne dejavnosti v tre-
tje države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi količi-
nami, z ustanovitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo in podje-
tja v težavah (t.j. podjetja, ki so v procesu 
prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah) ter kadar gre za pomoči, 
pogojene s prednostjo rabe domačega bla-
ga pred rabo uvoženega blaga ali za pomoči 
za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, 
dodeljene podjetjem, ki opravljajo cestne 
prevoze blaga za najem ali plačilo;

– ni v stečajnem postopku, postopku 
prenehanja, postopku prisilne poravnave ali 
likvidaciji;

– ni kršil določil o nenamenski porabi 
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evrop-
skega socialnega sklada ali drugih javnih 
sredstev oziroma je kršitev odpravil.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja po-
gojev katerega koli partnerja, lahko sklad 
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Na-
čin preverjanja oziroma dokazovanja izpol-
njevanja pogojev je opisan v 2. točki razpi-
sne dokumentacije.

6. Obveznosti vlagatelja, izbranega na 
javnem razpisu

Vlagatelj, izbran na javnem razpisu bo:
– v roku 8 dni od prejema posredoval 

v imenu partnerstva podpisano Tristransko 
pogodbo o sofinanciranju operacije (v nada-
ljevanju: pogodbo o sofinanciranju);

– izvajal aktivnosti operacije v skladu 
s pogodbo o sofinanciranju, veljavnimi pred-
pisi, po dogovorjenem terminskem in finanč-
nem načrtu ter po pravilih stroke kakovostno 
in gospodarno ter k takšni izvedbi zavezal 
partnerje in zunanje izvajalce;

– partnerje zavezal k izpolnjevanju do-
ločb pogodbe o sofinanciranju in v roku 
30 dni od podpisa te pogodbe posredoval 
skladu s strani vseh partnerjev podpisan 
partnerski sporazum (Priloga št. 2 razpisne 
dokumentacije);

– skladu v roku štirih mesecev od preje-
ma sklepa posredoval kompetenčni model 
ter okvirni načrt usposabljanj;

– posredoval skladu seznam zaposlenih 
v podjetjih, ki bodo vključeni v usposabljanja 
oziroma projektne aktivnosti;

– vsaj 10 dni vnaprej sporočal termine, 
lokacije in cene vseh usposabljanj skladu, ki 
lahko kadarkoli nenapovedano opravi kon-
trolo izvedbe;

– pridobil dodatno soglasje sklada za iz-
vedbo usposabljanj, katerih cena usposa-
bljanja na udeleženca presega 500,00 EUR 
ali skupno 2.000,00 EUR (ne glede na šte-
vilo udeležencev), ali gre za posebej pripra-
vljena usposabljanja, ki se ne izvajajo po 
javno objavljenem ceniku oziroma ponudbi;

– na ravni operacije zagotavljal izvedbo 
ustreznih postopkov izbora zunanjih izva-
jalcev v skladu z veljavnimi predpisi javne-
ga naročanja in pri tem dosledno upošteval 
protikorupcijsko klavzulo v skladu s 14. čle-
nom Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11);

– skladu posredoval planirano dinamiko 
izplačil (obr. ISARR-06);

– dodeljena sredstva uporabil izključno 
za izvajanje operacije v skladu s pogodbo 
o sofinanciranju;

– pred izvajanjem operacije določil ustre-
zno ločeno računovodsko kodo in vodil lo-

čen računovodski sistem ali ustrezno knji-
govodsko evidenco za izvajanje operacije 
ter k temu zavezal partnerje;

– spremljal morebitne prihodke operacije 
ter o le-teh poročal skladu;

– obvezno hranil vsa dokazila, ki so pod-
laga za pripravo zahtevka za izplačilo in dru-
go dokumentacijo o projektu najmanj 10 let 
po zaključku operacije;

– zagotavljal vnos podatkov o operaciji in 
o listinah, vključenih v zahtevke za izplačilo 
v ISARR na ravni operacije oziroma projek-
tov/partnerjev;

– pripravljal in skladu posredoval vse po-
trebne podatke in dokumentacijo za usklaje-
vanje predpisanega zahtevka za izplačilo ter 
po uskladitvi posredoval podpisan in žigo-
san zahtevek za izplačilo ter ostale obrazce 
in dokazila v skladu z Navodili PT in sklada 
o izvajanju in sofinanciranju operacij, ki jih 
izdata PT in sklad (navodila PT in sklada);

– pripravljal finančna in vsebinska poro-
čila v obliki, ki jo bo predpisal sklad ali PT ter 
na zahtevo pripravil izredna poročila s pred-
pisano vsebino in rokom izdelave;

– sporočal o vseh primerih, ko partnerji 
ali upravičenec kandidirajo za javna sred-
stva po shemi »de minimis«, oziroma jim 
bodo le-ta odobrena. V primeru prekoračitve 
dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de 
minimis«, določenega v drugem odstavku 
2. člena Uredbe št. 1998/2006/ES, bo pre-
jeta sredstva v celoti vrnil;

– spremljal podatke o udeležencih 
v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXI-
II Uredbe št. 1828/2006/ES;

– izvajal naloge informiranja in obvešča-
nja javnosti v skladu z 9. členom Uredbe 
št. 1828/2006/ES in Navodili za informira-
nje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 
2007–2013 ter poročal o njihovem izvajanju 
ter k temu zavezal partnerje;

– preprečeval, odkrival, evidentiral in od-
pravljal nepravilnosti pri izvajanju operacije 
ter o tem obveščal sklad;

– zagotavljal revizijsko sled in hrambo 
vseh dokumentov, ki so potrebni za zagoto-
vitev ustrezne revizijske sledi;

– zagotavljal možnost nadzora porabe 
sredstev s strani organa upravljanja (v na-
daljevanju: OU), revizorjev in ostalih nad-
zornih organov EU in RS, vključno s PT in 
skladom, in ukrepal skladno z njihovimi pri-
poročili ter o tem obveščal PT, sklad in OU;

– upošteval omejitve glede sprememb 
operacije v skladu s 57. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES in obveščal sklad o spre-
membah operacije in jamčil, da v roku 5 let 
po zaključku operacije ne bo prišlo do bi-
stvenih sprememb na operaciji.

Ostale pristojnosti, odgovornosti in na-
loge upravičenca izbranega na javnem raz-
pisu, so natančneje določene v pogodbi 
o sofinanciranju operacije, katere osnutek 
je v razpisni dokumentaciji (Priloga 1).

7. Kazalniki
Za učinkovito spremljanje operacij vzpo-

stavitve in delovanja kompetenčnih centrov 
bo sklad spremljal naslednje ključne kazal-
nike, ki jih mora vlagatelj predvideti v vlogi 
na razpis:

– število vzpostavljenih kompetenčnih 
centrov;

– število podprtih podjetij;
– število vključitev zaposlenih oseb 

v usposabljanje;
– število zaposlenih, ki so vključeni 

v vseživljenjsko učenje.
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8. Spremljanje podatkov o udeležencih
V skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi 

XXIII Uredbe št. 1828/2006/ES, bo nosil-
ni partner na ravni operacije spremljal in 
zagotavljal tudi podatke o udeležencih, in 
sicer glede na:

– spol,
– status na trgu delovne sile,
– starost,
– ranljive skupine,
– izobrazbo.
9. Financiranje
9.1. Vir financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno fi-

nancira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivo-
sti« ter prednostne usmeritve 1.2. »Usposa-
bljanje in izobraževanje za konkurenčnost in 
zaposljivost«.

9.2. Razpoložljiva višina sredstev
Namenska sredstva EU predstavljajo 

85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov 
za upravičene stroške operacije. Namenska 
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 
15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške operacije.

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepo-
vratnih sredstev za obdobje 2012–2015 zna-
ša 5.000.000,00 EUR. Razpisana sredstva 
se zagotavljajo v okviru proračuna Republike 
Slovenije – namenska sredstva kohezijske 
politike, in sicer s proračunskih postavk:

v okviru tega javnega razpisa omogočeno 
tudi t.i. dopolnilno financiranje, ki spada v ob-
seg pomoči Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, in sicer za nakup strojev, opreme in 
pohištva, v primeru, da je le-to upravičeno in 
nujno potrebno za izvedbo projekta.

Vrednost nakupa strojev, opreme in pohi-
štva ne sme presegati 10 % vseh upravičenih 
stroškov projekta. Nakup strojev, opreme in 
pohištva je upravičen le v primeru, da je le-ta 
utemeljen in nujno potreben za doseganje 
ciljev projekta.

Sredstva za nakup strojev, opreme in 
pohištva se bodo izplačevala postopoma, 
tekom trajanja projekta, v upravičenem od-
stotku od že realiziranih upravičenih stroškov 
projekta.

10. Pomoč po pravilu »de minimis«
Za partnerstva podjetij, ki bodo izbra-

na na osnovi tega javnega razpisa, bodo 
sredstva za upravičene stroške predstavljali 
pomoč po pravilu »de minimis« na podlagi 
priglašene sheme »Spodbujanje zaposlova-
nja in storitve za trg dela« (št. priglasitve: 
M003-5022860-2010/IV).

Vsak partner, ki bo sodeloval pri izvedbi 
operacije, uveljavlja stroške kot prejemnik 
pomoči po pravilu »de minimis«. Posame-
zen prejemnik pomoči (posamezno podje-
tje v partnerstvu) lahko v obdobju treh (3) 
koledarskih let pridobi največ 200.000 EUR 
oziroma 100.000 EUR v primeru, da deluje 
v cestnoprometnem sektorju. Sredstva po-
moči ne smejo biti neposredno povezana 
z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov.

11. Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so neposredno povezani z operacijo, 

so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu 
s cilji operacije;

– so dejansko nastali za dela, ki so bila 
opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, 
oziroma za storitve, ki so bile izvedene in 
je upravičenec dostavil dokazilo o njihovem 
plačilu;

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo do-
brega gospodarstvenika;

– so nastali in so plačani v obdobju upra-
vičenosti;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih 
in drugih listinah in

– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili 
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Strošek DDV ni upravičen strošek. Druge 
morebitne neupravičene stroške operacije 
krijejo partnerji sami. Neupravičeni so stroški:

– ki niso neposredno povezani z upravi-
čenimi aktivnostmi operacije;

– usposabljanj zaposlenih pri partnerjih, ki 
niso podjetja ali podjetniki posameznik regi-
strirani po ZGD-1 ter zaposlenih pri admini-
strativno-finančnem partnerju;

– ki presegajo predvidene mejne vredno-
sti, kot so določene pri opisu posameznih 
upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški operacije so stroški 
(a-g):

a. plač in drugih povračil stroškov dela za-
poslenih na operaciji za delo do dveh polnih 
zaposlitev1 (za polovični ali polni delovni čas) 
za posamezni mesec za:

– vsebinsko vodenje operacije (npr. ko-
ordinacija priprave modela kompetenc, pri-

1 Administrativno-finančni partner, katerega 
osnovna dejavnost ni neposredno povezana 
s panogo, lahko uveljavlja največ do ene za-
poslitve za polni delovni čas, ki se upošteva 
v kvoti do dveh zaposlitev na projektu. 

Vir razpisanih sredstev Znesek (v EUR)
Namenska sredstva EU (85 %)
PP 6935 – Konkurenčnost in zaposljivost – 07-13 4.250.000,00

Namenska sredstva slovenska udeležba (15 %)
PP 9405 – Konkurenčnost in zaposljivost – 07-13 750.000,00

Skupaj 5.000.000,00

9.3. Obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena raz-

pisana sredstva, so proračunska leta 2012, 
2013, 2014 in 2015. Obdobje upravičenosti 
javnih izdatkov (izplačil iz proračuna RS) je 
od datuma podpisa pogodbe o sofinancira-
nju do 31. 12. 2015.

Po tem javnem razpisu so do sofinanci-
ranja upravičeni stroški, ki bodo pri vlaga-
telju oziroma vključenemu partnerju nastali 
od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju 
operacije do konca izvajanja projektnih ak-
tivnosti (najkasneje do 31. 8. 2015) in jih 
bo vlagatelj oziroma projektni partner pla-
čal v 30-ih dneh po koncu izvajanja projek-
tnih aktivnosti, vendar ne kasneje kot 30. 9. 
2015. S sklepom o sofinanciranju operacije 
odobreno obdobje izvajanja operacije se 
lahko podaljša le na podlagi utemeljene in 
odobrene vloge izbranega vlagatelja.

9.4. Omejitev zaprošenega zneska
Zaprošeni znesek za posamezno ope-

racijo mora biti najmanj 100.000,00 EUR 
in največ 500.000,00 EUR. Vlagatelj lah-
ko v imenu partnerstva podjetij zaprosi za 
sofinanciranje do 100 % upravičenih stro-
škov operacije. Ob prijavi mora biti od za-
prošenega zneska najmanj 50 % sredstev 
namenjenih dejavnostim usposabljanja za 
zaposlene v podjetjih partnerstva (seštevek 
upravičenih stroškov f. in g. kot so definirani 
v 11. točki Upravičeni stroški).

9.5. Dopolnilno sofinanciranje
Skladno s 34. členom Uredbe 

1083/2006/ES in 20. členom Uredbe je 
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prave in izvajanja načrta usposabljanj, za-
gotavljanje kakovosti notranjih usposabljanj, 
spremljanje napredka zaposlenih …) in

– administrativno in finančno vodenje 
operacije (npr. vnos podatkov v ISARR, pri-
prava poročil, finančno spremljanje, zbiranje 
ponudb, izvajanje javnih naročil …);

b. informiranja in obveščanja (največ do 
višine 20.000 €);

c. posredni stroški v pavšalnem znesku 
v višini 15 % neposrednih upravičenih stro-
škov navedenih v prvih dveh alinejah (točka 
a in b);

d. zunanjih storitev (največ do višine 
30.000 €), ki vključujejo strošek izdelave 
kompetenčnega modela (največ do višine 
20.000 €);

e. nakupa strojev, opreme in pohištva naj-
več do 10 % vseh upravičenih stroškov ope-
racije za opremo projektne pisarne oziroma 
prostorov namenjenih za usposabljanje;

f. izobraževanja in usposabljanja (po potr-
ditvi modela kompetenc s strani sklada)

– za notranje usposabljanje se povrnejo 
stroški na podlagi standardnega stroška na 
enoto (ura), ki znaša 20 EUR/uro. Na vsako 
pedagoško uro izvedbe notranjega usposa-
bljanja, predavanja, seminarske ure, delavni-
ce ipd., se prizna dve uri za pripravo. Za uro 
izvedbe usposabljanja se tako lahko uvelja-
vlja do 60 EUR.

– za zunanje usposabljanje pa se povrne-
jo stroški zunanjih storitev oziroma kotizacij;

g. organizacije in izvedbe dogodkov, de-
lavnic, seminarjev.

Podrobnejša opredelitev posameznih 
stroškov in zahtevana dokazila za izkazova-
nje stroškov so določena v 3. točki razpisne 
dokumentacije.

12. Prepoved dvojnega financiranja
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, 

partnerstvo ne sme prejeti sredstev iz drugih 
javnih virov financiranja. Če bo sklad, PT ali 
katerikoli drug nadzorni organ ugotovil, da je 
partnerstvo prejelo sredstva za stroške ope-
racije tudi iz drugih javnih virov financiranja ali 
pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno 
obvestil sklad, se lahko pogodba o sofinanci-
ranju razdre, upravičenec pa bo dolžan po-
sredniškemu telesu povrniti vsa neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi 
od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

13. Merila za izbor
Komisija bo formalno popolne vloge oce-

nila na podlagi spodaj navedenih meril.

Merili na ravni prednostne usmeritve OP RČV:

Operacija bo prispevala k dvigu usposobljenosti in kvalifikacijske ravni v panogi in k razvoju ključnih panožnih 
kompetenc; operacija bo izdelala enega ali več kompetenčnih modelov za panožne profile, delovna mesta, ki bodo 
omogočali zmanjševanje primanjkljajev kompetenc med zaposlenimi v panogi.

da/ne

Z vlaganjem v usposabljanje bo operacija vplivala na trajno uporabnost in pretok znanj v panogi ter tako prispevala 
k večanju prilagodljivosti, učinkovitosti ter konkurenčnosti panožnih podjetij in zaposlenih; operacija bo izdelala 
konkretno strategijo za doseganje ciljev razvoja definiranih panožnih profilov poklicev oziroma delovnih mest. 
Operacija bo prispevala k pretoku znanja med podjetji v panogi.

da/ne

Merila na ravni javnega razpisa: 

Merilo Št. točk
1. Sestava partnerstva in izbrana panoga 35
2. Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev 20
3. Ciljne skupine 20
4. Finančni vidik 15
5. Informiranje in obveščanje javnosti in sodelovanje z deležniki 5
6. Socialna vključenost in trajnostni razvoj 5
Skupaj 100
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Podrobnejša razčlenitev meril in posto-
pek izbora sta opisana v 4. oziroma 5. točki 
razpisne dokumentacije. Na seznam izbra-
nih vlog za sofinanciranje se bodo lahko 
uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 
60 točk. Vloga mora pri posameznem merilu 
na ravni javnega razpisa v okviru poglavja 
Kakovost vsebine pri vsakem od meril 2.1. 
in 2.2. prejeti več kot 0 točk. Če pri posame-
znem merilu ne prejme več kot 0 točk, bo 
vloga zavrnjena.

14. Zagotavljanje enakih možnosti
Javni razpis je oblikovan tako, da je 

zagotovljena enakost med spoloma in ne-
diskriminacija za vse, katerih zaposlitev je 
lahko sofinancirana s sredstvi predmetne-
ga razpisa, in med potencialnimi vlagatelji 
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje 
zagotavljanja enakih možnosti, 16. členom 
Uredbe št. 1083/2006/ES ter 6. členom 
Uredbe št. 1081/2006/ES, vključno z ured-
bami s področja izvajanja strukturnih skla-
dov in kohezijskega sklada, in sicer glede 
možnosti prijave, izbora (dostopa) in na 
vseh stopnjah izvajanja.

15. Varovanje osebnih podatkov in po-
slovnih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov in poslovnih 
skrivnosti v vlogi se bo zagotavljalo v skla-
du z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno preči-
ščeno besedilo), ZGD-1 in 37. členom Ured-
be št. 1828/2006/ES.

Vlagatelji lahko vnaprej na vlogi označijo, 
kateri deli vloge so poslovna skrivnost. To se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na 
del vloge, ne more pa se nanašati na celo-
tno vlogo. Podatke, navedene v vlogi, ki niso 
del poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi 
organi, ki so vključeni v spremljanje izvaja-
nja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa, uporabijo za evidenco oziroma se-
zname in analize.

Izbrani vlagatelj se s predložitvijo vloge 
na javni razpis strinja z javno objavo po-
datkov o odobrenih in izplačanih denarnih 
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o projektu v skladu z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja in za-
konom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

16. Rok in način prijave
Oddaja vloge
Vlagatelj odda vlogo v imenu celotne-

ga partnerstva. Partnerji s podpisom izjave 
(Obrazec št. 3 razpisne dokumentacije) iz-
razijo zavezujočo namero sodelovanja, če 
bo operacija izbrana za sofinanciranje. Od-
daja vloge pomeni, da se partnerstvo stri-
nja s pogoji javnega razpisa in z merili za 
ocenjevanje.

Vloge morajo biti poslane na naslov: Jav-
ni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Rok za oddajo 
vlog je do vključno 28. 9. 2012.

Če je vloga poslana priporočeno po po-
šti, se kot pravočasna upošteva oddaja do 
vključno 23:59 ure na dan roka. Če vloga ni 
poslana priporočeno, se kot datum oddaje 
vloge šteje dan prejema vloge na sklad. 
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se 
štejejo kot prepozne in bodo vrnjene vla-
gatelju. Vloge se lahko vložijo tudi osebno 
v glavni pisarni sklada vsak delovni dan 
v času uradnih ur (od 9. do 15. ure, v sredo 
do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo 
vloge.

Formalno popolna vloga
Predložena vloga mora biti v zaprtem 

ovitku, ovitek pa mora biti označen z naved-

bo javnega razpisa. Neustrezno označena 
vloga se s sklepom zavrže.

Formalno popolno vlogo sestavljajo 
ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, pod-
pisani s strani zakonitih zastopnikov in ži-
gosani (razen, če pravni sub jekt ne posluje 
z žigom, kar je potrebno navesti na mestu, 
kjer je predviden žig):

– Obrazec št. 1: Vloga (del razpisne do-
kumentacije)

– Obrazec št. 2: Finančni načrt, ki vklju-
čuje pregled stroškov po partnerjih in številč-
ni pregled skupnih profilov oziroma delovnih 
mest (del razpisne dokumentacije)

– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpol-
njevanju in sprejemanju razpisnih pogojev 
ter izjava o partnerstvu (del razpisne doku-
mentacije).

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na 
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije 
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in 
podatke. Vlogo je potrebno posredovati tudi 
v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu 
(CD ROM ali USB ključ). Obrazec št. 2: Izja-
vo partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju 
razpisnih pogojev ter izjavo o partnerstvu 
mora oddati vsak partner (vključno z vla-
gateljem).

Označba ovitka
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovit-

ku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na 
JR kompetenčni center za razvoj kadrov«. 
Vloge naj bodo označene s polnim nazivom 
in naslovom vlagatelja.

Dopolnitev vloge mora biti oddana v za-
prtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – 
Dopolnitev vloge na JR kompetenčni center 
za razvoj kadrov«. Dopolnitve vlog naj bodo 
označene s polnim nazivom in naslovom 
vlagatelja.

17. Odpiranje vlog in obveščanje vlaga-
teljev o rezultatih javnega razpisa

Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu 
sklada, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, v roku 
petih delovnih dni od poteka roka za odda-
jo vlog. Odpiranje vlog bo vodila komisija 
za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo 
imenuje predstojnik sklada. Odpiranje vlog 
bo javno. V primeru velikega števila prejetih 
vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki 
so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
označeni kot zaupni, lahko komisija odloči, 
da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi 
se vlagatelje obvesti najkasneje en delov-
ni dan pred predvidenim datumom javnega 
odpiranja z obvestilom na spletnem mestu 
sklada (www.sklad-kadri.si).

Odpirale se bodo samo v roku dostavlje-
ne, pravilno izpolnjene in označene ovojnice 
z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so bile predložene.

Razpisna komisija bo v roku 8 dni od 
odprtja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, 
katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo 
v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih 
vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozi-
vom za dopolnitev vlog in v določenem roku, 
bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost 
vloge nanašala na dopolnitev vloge s podat-
ki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco 
državni organ, organ lokalne skupnosti ali 
nosilec javnega pooblastila.

Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spre-
minjati:

– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične spe-

cifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede 

na preostale prejete vloge v okviru tega jav-
nega razpisa.

Vlagatelj sme le ob pisnem soglasju skla-
da popraviti očitne računske napake, pri če-
mer se višina zaprošenih sredstev ne sme 
spreminjati.

Postopek izbora upravičencev je natanč-
neje opisan v 5. točki razpisne dokumen-
tacije.

Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 60 dneh po zaključku od-
piranja vlog. Na podlagi predloga komisije 
bo predstojnik sklada izdal sklepe izbranim 
in neizbranim vlagateljem. Izbrani vlagatelj 
bo vključen v seznam upravičenih vlaga-
teljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih 
vlagateljev in prejemnikov sredstev, naziv 
operacije in znesek javnih virov financiranja 
operacije.

Zoper odločitev sklada o vlogi za do-
delitev sofinanciranja je dopusten upravni 
spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču 
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljub ljana, v roku 30 dni od dneva vročitve 
sklepa, in sicer neposredno pisno na sodi-
šču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da 
je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko 
je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba 
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank 
v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, 
ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)
izboru, zoper katerega je vložena, oziroma 
ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju 
z izbranimi vlagatelji.

Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju. V primeru, da se 
vlagatelj v roku 8 (osem) dni od prejema 
poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

18. Informacije v zvezi z razpisno doku-
mentacijo

Razpisno dokumentacijo in informa-
cije v zvezi z namenom javnega razpisa 
lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem 
roku pridobijo na spletni strani sklada 
www.sklad-kadri.si ter pri Alešu Vidmar-
ju vsak delovni dan med 9. in 15. uro na 
tel. 01/434-58-87 ali na e-naslovu: ales.vid-
mar@sklad-kadri.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovo-
ri bodo objavljeni na spletni strani razpi-
sa www.sklad-kadri.si. Sklad bo organiziral 
vsaj eno informativno delavnico za vlagate-
lje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in 
razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Navodila za pripravo vloge
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpol-

njevanju in sprejemanju razpisnih pogojev 
ter izjava o partnerstvu

– Priloga št. 1: Vzorec tristranske pogod-
be o sofinanciranju operacije

– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega spo-
razuma

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 63/2012 Ob-3680/12
Na podlagi tretjega odstavka 42. čle-

na Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, 
št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZU-
PJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), 
Splošnih pogojev poslovanja Javnega skla-
da Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije (Uradni list RS, št. 91/09), Po-
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slovnega in finančnega načrta Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj ka-
drov in štipendije za leto 2012, ki ga je Vla-
da Republike Slovenije sprejela dne 12. 6. 
2012, in sklepa Vlade Republike Slovenije 
št. 11008-1/2012/3 z dne 19. 7. 2012, Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij za študij  

v Republiki Sloveniji za Slovence  
v zamejstvu in Slovence po svetu  

za študijsko leto 2012/2013  
(140. javni razpis)

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev 

štipendij Slovencem v zamejstvu in Slo-
vencem po svetu za dodiplomski študij na 
javno veljavni (akreditirani) izobraževalni 
ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) 
izobraževalnim programu za pridobitev ura-
dne formalne javnoveljavne stopnje izobraz-
be v Republiki Sloveniji za študijsko leto 
2012/2013.

Do štipendije po tem javnem razpisu so 
upravičeni:

– štipendisti, ki že imajo dodeljeno pra-
vico do štipendije za Slovence v zamejstvu 
in Slovence po svetu in nadaljujejo študij 
v višjem letniku v študijskem letu 2012/2013,

– kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico 
do štipendije za Slovence v zamejstvu in 
Slovence po svetu.

Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravi-
co do štipendije, morajo za nadaljnje pre-
jemanje štipendije izkazati le izpolnjevanje 
pogojev za nadaljevanje dodiplomskega 
študija in vpis v višji letnik v študijskem letu 
2012/2013.

Vloge kandidatov, ki prvič uveljavljajo 
pravico do štipendije in ki izpolnjujejo po-
goje tega javnega razpisa, se bodo ocenile 
na podlagi meril, ki jih določa javni razpis.

2. Višina sredstev in štipendije
Višina razpoložljivih sredstev za štipen-

dije po tem javnem razpisu za študijsko leto 
2012/2013 znaša 550.000,00 EUR.

Višina osnovne štipendije za študijsko 
leto 2012/2013 znaša 150,00 EUR meseč-
no oziroma 1.800,00 EUR za celo študijsko 
leto.

K štipendiji se lahko dodelijo naslednji 
dodatki:

– dodatek za bivanje izven dijaškega ali 
študentskega doma v zasebni nastanitvi, ki 
ni subvencionirana, v višini 50,00 EUR na 
mesec,

– dodatek za študente iz Porabja v višini 
80,00 EUR na mesec,

– dodatek za Slovence po svetu (ne velja 
za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00 EUR 
na mesec,

– dodatek za obvezno zdravstveno za-
varovanje, razen za državljane držav čla-
nic Evropske unije, v višini 123,86 EUR na 
mesec.

Do dodatka za obvezno zdravstveno za-
varovanje bo štipendist upravičen le v pri-
meru prijave v obvezno zdravstveno zavaro-
vanje pri Zavodu za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije od začetka prijave v obvezno 
zdravstveno zavarovanje v študijskem letu 
2012/2013. Štipendisti, ki že imajo dodelje-
no pravico do štipendije in uveljavljajo do-
datek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
morajo k vlogi predložiti potrdilo o prijavi 
v obvezno zdravstveno zavarovanje v štu-
dijskem letu 2012/2013. Kandidati, ki jim 

bo prvič dodeljena pravica do prejemanja 
štipendije, morajo predložiti potrdilo o prijavi 
v obvezno zdravstveno zavarovanje pred 
podpisom pogodbe o štipendiranju.

3. Pogoji javnega razpisa
Kandidat, ki prvič uveljavlja pravico do 

štipendije, mora za dodelitev štipendije iz-
polnjevati naslednje pogoje:

1. ima katerega od naslednjih osebnih 
statusov:

– Slovenec s stalnim prebivališčem zu-
naj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo 
Republike Slovenije ali

– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj 
Republike Slovenije, ki ima status Slovenca 
brez državljanstva Republike Slovenije ali

– Slovenec s stalnim prebivališčem zu-
naj Republike Slovenije brez državljanstva 
Republike Slovenije in brez statusa,

2. hkrati ne prejema katere od štipen-
dij iz zakona, ki ureja štipendiranje,

3. hkrati ne prejema štipendije ali 
drugih prejemkov za izobraževanje po dru-
gih predpisih, to je takšnih prejemkov v Re-
publiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu 
vračanja enakovredni štipendijam po dru-
gih predpisih v Republiki Sloveniji ali splo-
šnih aktih delodajalca,

4. ni v delovnem razmerju oziroma ne 
opravlja samostojne registrirane dejavnosti 
v Republiki Sloveniji,

5. ni vpisan v evidenco brezposelnih 
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje,

6. ob prvem vpisu na dodiplomski štu-
dij ni starejši od 26 let,

7. je v študijskem letu 2012/2013 
vpisan na javno veljavni (akreditirani) dodi-
plomski študij na javno veljavni (akreditirani) 
izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji 
in bo na omenjenem študiju pridobil javno 
veljavno diplomo.

Izpolnjevanje pogojev iz prve in druge 
alineje 1. točke, 2., 3., 4., 5. in 6. točke prej-
šnjega odstavka sklad preverja na podlagi 
izjave kandidata oziroma uradne poizvedbe 
pri pristojnem organu oziroma instituciji.

Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico 
do štipendije, morajo za nadaljnje prejemanje 
štipendije izpolnjevati pogoje za nadaljevanje 
dodiplomskega študija in izkazati vpis v višji 
letnik v študijskem letu 2012/2013 glede na 
7. točko prvega odstavka tega poglavja.

Štipendisti morajo izpolnjevanje pogojev 
iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 
izpolnjevati celoten čas izobraževanja, za 
katerega jim je bila dodeljena štipendija, si-
cer štipendijsko razmerje preneha.

4. Dokumentacija
4.1 Dokumentacija, ki jo morajo predlo-

žiti kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do 
štipendije

Kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do 
štipendije, morajo oddati v celoti izpolnjeno 
in podpisano prijavnico in ji priložiti nasle-
dnja dokazila:

1. kandidati, ki so brez državljanstva 
Republike Slovenije, morajo predložiti doka-
zila o slovenskem rodu, slovenskem poreklu 
oziroma pripadnosti slovenski narodni sku-
pnosti, in sicer:

– kandidati, ki so pripadniki slovenskih 
izseljenskih skupnosti, predložijo izpiske iz 
rojstnih matičnih knjig, iz katerih je razvidna 
slovenska narodnost, dokazila o članstvu 
v slovenskih izseljenskih strukturah (dru-
štvih, organizacijah, itd.), dokazila o vezeh 
kandidata z Republiko Slovenijo ali druga 
ustrezna dokazila,

– kandidati, ki so pripadniki slovenske 
narodne skupnosti v zamejstvu, predložijo 
pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske 
narodne skupnosti (potrdilo jim izda ena od 
priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo 
na območju njihovega prebivanja) ali druga 
ustrezna potrdila;

2. dokazilo o aktivnem delovanju 
v slovenskih strukturah zunaj Republike 
Slovenije (organizacijah, društvih, klubih, 
krožkih, šolah, misijah ipd.), iz katerih mora 
biti razviden časovni in vsebinski obseg de-
lovanja;

3. potrdilo o vpisu na dodiplomski štu-
dij v študijskem letu 2012/2013;

4. potrdilo o vseh doseženih ocenah 
v zadnjem letniku zaključenega formalnega 
izobraževanja; če je kandidat to izobraže-
vanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni 
sistem razlikuje od uradnega načina oce-
njevanja na srednješolski stopnji v Republiki 
Sloveniji, ga lahko sklad pozove k predloži-
tvi uradne ocenjevalne lestvice z legendo 
ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, 
na kateri je kandidat zaključil izobraževanje;

5. življenjepis kandidata z opisom 
udejstvovanja v slovenskih strukturah zunaj 
Republike Slovenije;

6. najemno pogodbo, iz katere mora 
izhajati, da je kandidat najemnik ali uporab-
nik zasebne nastanitve v študijskem letu 
2012/2013 – za kandidate, ki uveljavljajo 
dodatek za bivanje izven dijaškega ali štu-
dentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni 
subvencionirana.

Kandidat, ki uveljavlja dodatek za obve-
zno zdravstveno zavarovanje, bo moral pred 
podpisom pogodbe o štipendiranju predložiti 
potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno za-
varovanje pri Zavodu za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije.

Dokazila iz točk 1., 2. in 3. je treba predlo-
žiti v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vsa 
ostala dokazila iz prejšnjega odstavka so 
lahko kopije, pri čemer si sklad pridržuje 
pravico zahtevati na vpogled originale.

Oddanih dokumentov sklad ne vrača.
Kandidat, ki v času oddaje vloge še nima 

začasnega prebivališča v Republiki Slove-
niji, mora za zastopanje pooblastiti osebo 
s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Obraz-
ci za pooblastilo so na voljo na spletni strani 
ali na sedežu sklada.

4.2 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti 
štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do 
štipendije

Štipendist mora oddati v celoti izpolnjeno 
in podpisano prijavnico in potrdilo o vpi-
su v višji letnik študija v študijskem letu 
2012/2013 v izvirniku ali v overjenem pre-
pisu.

Štipendist, ki uveljavlja dodatek za obve-
zno zdravstveno zavarovanje, mora predlo-
žiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstve-
no zavarovanje pri Zavodu za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije v študijskem letu 
2012/2013.

Štipendist, ki uveljavlja dodatek za biva-
nje izven dijaškega ali študentskega doma 
v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana, 
mora predložiti najemno pogodbo, iz katere 
izhaja, da je štipendist najemnik ali uporab-
nik zasebne nastanitve v študijskem letu 
2012/2013.

5. Merila za ocenjevanje vlog kandidatov, 
ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije

Vloge kandidatov, ki prvič uveljavljajo 
pravico do štipendije, se ocenjujejo na pod-
lagi treh meril in sicer povprečne ocene, ak-
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tivnega sodelovanja v slovenskih društvih, 
organizacijah oziroma drugih strukturah zu-
naj Republike Slovenije in ocene Urada Vla-
de Republike Slovenije za Slovence v za-
mejstvu in po svetu.

Prijavitelj lahko na podlagi vseh meril 
prejme največ 60 točk, pri čemer mora po 
merilu pod točko b) prejeti najmanj 5 točk, 
da se vloga prijavitelja uvrsti v nadaljnji po-
stopek.

a) Ocene
Za izračun povprečne ocene se upošte-

vajo vse številčno izražene ocene zadnjega 
letnika zaključenega izobraževalnega pro-
grama.

Glede na povprečno oceno lahko prijavi-
telj prejme naslednje število točk:

Za oceno o upravičenosti do dodelitve 
dodatnih 10 točk komisija pridobi mnenje 
Urada Vlade Republike Slovenije za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu.

Najvišje možno število točk po tem me-
rilu je 10 točk.

6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Sklad bo najprej odločil o vlogah prija-

viteljev, ki že imajo dodeljeno pravico do 
štipendije.

Glede na dodeljena sredstva po prej-
šnjem odstavku bo preostanek razpoložljivih 
sredstev namenil kandidatom, ki prvič uve-
ljavljajo pravico do štipendije.

Kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do 
štipendije, bodo razvrščeni po vrstnem redu 
glede na prejeto število točk od prijavitelja 
z največ točkami do tistega z najmanj toč-
kami. Če več kandidatov, ki prvič uveljavljajo 
pravico do štipendije, prejme enako število 
točk, se prijavitelji dodatno razvrstijo glede 
na povprečno oceno, ki je bila upoštevana 
v postopku točkovanja vloge po merilu ocen.

Na seznam upravičencev do štipendije 
se izmed kandidatov, ki prvič uveljavljajo 
pravico do štipendije, prednostno uvrsti po 
en kandidat, ki je med prijavitelji iz iste dr-
žave dosegel najvišje skupno število točk. 
Če razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za 
vse take prijavitelje, imajo prednost pri izbi-
ri kandidati z višjim številom točk oziroma 
v primeru enakega števila točk prijavitelji 
z višjo povprečno oceno.

Preostali kandidati, ki prvič uveljavljajo 
pravico do štipendije, se razvrstijo po vr-
stnem redu glede na prejeto število točk od 
prijavitelja z največ točkami dalje, ne glede 
na državo, pri čemer se prijavitelji, ki so do-
segli enako število točk, dodatno razvrstijo 
po doseženi povprečni oceni.

7. Obravnava vlog in trajanje štipendi-
ranja

Postopek javnega razpisa vodi komisija 
v skladu z določbami zakona, ki ureja splo-
šni upravni postopek. Komisijo s sklepom 
imenuje direktor sklada. Sklad vsem prija-
viteljem izda odločbe o izidu javnega razpi-
sa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi 
morebitnih z odločbo predvidenih dokazil 
s strani kandidata sklad z izbranimi kandida-
ti, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, 
sklene pogodbo o štipendiranju. Štipendisti, 
ki jim je že dodeljena pravica do štipendije, 
s skladom sklenejo aneks k pogodbi o šti-
pendiranju.

O dodelitvi pravice do štipendije novim 
kandidatom, ki prvič uveljavljajo pravico do 
štipendije, se odloči za obdobje od študij-
skega leta 2012/2013 do konca izobraže-
valnega programa. O višini štipendije odloči 
sklad vsako študijsko leto.

Štipendija se izplačuje na podlagi od-
ločbe in pogodbe o štipendiranju, in sicer 
mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec.

Pogodbo o štipendiranju je mogoče izva-
jati le za tekoče študijsko leto, njeno izvaja-
nje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem 
letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za na-
daljevanje študija in se vpiše v višji letnik na 
isti izobraževalni ustanovi ter vloži vlogo na 
vsakoletni razpis.

8. Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, 

vidno označena z napisom »Vloga na 140. 
javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja 
na hrbtni strani, in sicer na naslov Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

– povprečna ocena od vključno 2,0 do 2,6 0 točk

– povprečna ocena od vključno 2,7 do 3,1 5 točk

– povprečna ocena od vključno 3,2 do 3,6 10 točk

– povprečna ocena od vključno 3,7 do 4,2 15 točk

– povprečna ocena od vključno 4,3 do 4,5 20 točk

– povprečna ocena 4,6 in več 25 točk

Ocene, pridobljene v tujini, kjer se oce-
njevalni sistem razlikuje od uradnega na-
čina ocenjevanja na srednješolski stopnji 
v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni 
sistem srednješolskih ocen v Sloveniji.

Ocene, pridobljene na programih v Re-
publiki Sloveniji, kjer je ocenjevalni sistem 
drugačen od uradnega načina ocenjevanja 
na srednješolski stopnji v Republiki Slove-
niji, se pretvorijo na enotni sistem srednje-
šolskih ocen v Sloveniji na naslednji način: 
ocena 6 v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 
8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5.

b) Aktivno sodelovanje v slovenskih dru-
štvih, organizacijah oziroma drugih struktu-
rah zunaj Republike Slovenije

Prijavitelj mora aktivno sodelovanje 
v slovenskih strukturah (organizacije, dru-
štva, klubi, krožki, šole, misije ipd.) zunaj 
Republike Slovenije izkazati z dokazili ozi-
roma izjavami odgovornih oseb s podpisom 
in žigom. Vsaka aktivnost, ki jo uveljavlja 
prijavitelj, mora biti vsebinsko in časovno 
opredeljena.

Za vsako izkazano aktivno sodelovanje 
prejme prijavitelj 5 točk. Najvišje možno šte-
vilo točk po tem merilu je 25 točk.

c) Ocena Urada Vlade Republike Slo-
venije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ker se posamezne slovenske skupnosti 
zunaj Republike Slovenije zelo razlikujejo 
glede organiziranosti oziroma razvejano-
sti organizacijskih struktur in dejavnosti, 
se razlikujejo tudi možnosti prijaviteljev za 
aktivno narodnostno delovanje. Z name-
nom odprave izhodiščne neenakosti, lahko 
Urad Vlade Republike Slovenije za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu na podlagi 
zaprosila komisije poda mnenje, na podla-
gi katerega se prijaviteljem, ki prihajajo iz 
okolij s slabo razvito narodnostno struktu-
ro, šibko organiziranostjo in narodnostno 
dejavnostjo, dodeli dodatnih 10 točk. Do-
datnih 10 točk se lahko na podlagi mne-
nja Urada Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu dodeli 
tudi prijaviteljem, ki prihajajo iz področij, 
za katera je Republika Slovenija posebno 
zainteresirana, da se narodno(stno) ustre-
zneje ovrednotijo ter okrepijo.
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Vlogo, in sicer izpolnjeno in podpisano 
prijavnico ter vsa dokazila iz 4. točke mora-
jo kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do 
štipendije predložiti najkasneje do vključno 
20. septembra 2012, štipendisti, ki že imajo 
dodeljeno pravico do štipendije do vključno 
28. septembra 2012.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad 
prejme, preden poteče rok za vložitev vlog. 
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se 
za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan 
oddaje na pošto.

Vlogo je mogoče oddati osebno na na-
slovu sklada vsak delovni dan v poslovnem 
času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek 
med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro 
ter v petek med 9. in 14. uro. Osebno vlo-
žena vloga se bo štela za pravočasno, če 
bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 
15. ure (za rok 20. 9. 2012) ali do 14. ure 
(za rok 28. 9. 2012).

Vloge, vložene po poteku prijavnega 
roka, bo sklad zavrgel.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana 
na predpisanem obrazcu prijavnice in vse-
buje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih 
določa ta javni razpis.

Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne vlo-
ge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Če pri-
javitelji ne bodo dopolnili vloge v določnem 
roku od prejema zahteve za dopolnitev vlo-
ge, bo sklad njihove vloge zavrgel.

9. Dostopnost dokumentacije in dodatne 
informacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si in 
na naslovu Javnega sklada Republike Slo-
venije za razvoj kadrov in štipendije, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana, v poslovnem času.

Dodatne informacije so na voljo na e-po-
štnem naslovu: maja.deisinger@sklad-ka-
dri.si oziroma v času uradnih ur vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi 
med 14. in 16. uro, pri Maji Deisinger na 
tel. 01/434-58-96 ali osebno na naslovu 
sklada.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

 Ob-3666/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu in razve-
ljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ 
L 210/2006) z vsemi spremembami; Ured-
be (ES) št. 1081/2006 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 5. julija o Evrop-
skem socialnem skladu in razveljavitvi 
Uredbe o Evropskem socialnem skladu 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami; 
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremem-
bami; Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis 
(OJ L 379/2006) z vsemi spremembami; 
Uredbe o izvajanju postopkov pri pora-
bi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdo-

bju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 
40/09, 03/10, 31/10 in 79/10, v nadalje-
vanju: Uredba); Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12); Za-
kona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list 
RS, 96/10, 4/11, 88/11, 22/12 – ZUKN-C 
in 37/12); Uredbe o postopku, merilih in 
načinih dodeljevanja sredstev za spodbu-
janje razvojnih programov in prednostnih 
nalog (Uradni list RS, št. 56/11); Opera-
tivnega programa razvoja človeških virov 
za obdobje 2007–2013 (potrjenega s stra-
ni Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, 
št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001); 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 
(23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 – Odl. 
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS); Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 
46/07 – Odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 
103/07, 45/08-ZArbit in 83/09 – Odl. US: 
U-I-284/06-26); Kolektivne pogodbo za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – 
ZRPJZ, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 56/98, 
76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 
77/07, 60/08, 75/08, 89/10, 107/11, 26/12 
in 40/12); Pravilnika o pripravništvu na po-
dročju socialnega varstva (Uradni list RS, 
št. 128/04); Pravilnika o izvajanju ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja (Uradni list 
RS, št. 106/10 in 20/12); Kataloga ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja (http://www.
mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumen-
ti/ pomembni_dokumenti); Obligacijskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo); Zakona o spre-
mljanju državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 37/04); Uredbe o posredovanju podat-
kov in poročanju o dodeljenih državnih po-
močeh in pomočeh po pravilu »de mini-
mis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07); 
Priglašene sheme pomoči po pravilu »de 
minimis« po shemi »Spodbujanje zaposlo-
vanja in storitve za trg dela«, št. priglasi-
tve: M003-5022860-2010 z dne 5. 1. 2011, 
z vsemi spremembami; Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 117/06 – ZDavP-2); Zakona o var-
stvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo); 
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhi-
vskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, 
št. 30/06); Zakon o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 
26/11, 30/11 – Skl. US, 43/11, 69/11); 
Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08 in 8/10); Sporazuma o prenosu na-
log organa upravljanja na posredniško telo, 
št. 5440-3/2010/4 z dne 1. 6. 2010; Od-
ločbe št. OP RČV/4/1/04-0-MDDSZ o do-
delitvi sredstev za program »Spodbujanje 
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na 
področju socialnega varstva – Pripravniki« 
z dne 16. 3. 2010 z vsemi spremembami in 
Pogodbe št. 2611-10-038505 o sofinanci-
ranju programa »Spodbujanje zaposlova-
nja iskalcev prve zaposlitve na področju 
socialnega varstva – Pripravniki« (ISARR 
koda OP13.2.4.1.05.0001), z dne 26. 5. 
2010 z vsemi aneksi, Socialna zbornica 
Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja iskalcev 

prve zaposlitve na področju socialnega 
varstva – Pripravniki v okviru četrte 

razvojne prioritete »Enakost možnosti 
in spodbujanje socialne vključenosti«  

in prednostne usmeritve  
4.1. »Enake možnosti na trgu dela  
in krepitev socialne vključenosti 
Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje 

zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve – pri-
pravnikov na področju socialnega varstva, ki 
iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji 
in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje veljavni 
Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: 
ZSV) za pripravnika na področju socialnega 
varstva.

Namen javnega razpisa je:
– večja zaposljivost oseb s stopnjo in 

vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne 
delavce v ZSV;

– krepitev socialnovarstvenega sektorja 
za izvajanje posameznih socialnovarstvenih 
programov in s tem zagotavljanje kakovo-
stnejših storitev za uporabnike socialnovar-
stvenih programov.

Cilj javnega razpisa je izbrati projekte pri-
javiteljev, ki bodo izvedli do 120 zaposlitev 
pripravnikov na področju socialnega varstva, 
skladno z veljavno zakonodajo na področju 
socialnega varstva, in sicer za obdobje traja-
nja pripravništva, z namenom pridobivanja in 
krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin 
in spretnosti, s ciljem, da opravijo pripravni-
štvo in strokovni izpit, ki omogoča neposre-
dno zaposlitev na področju socialnega var-
stva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi 
za čas pripravništva z delodajalcem v skladu 
z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, pra-
viloma za polni delovni čas.

Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci 
prve zaposlitve na področju socialnega var-
stva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni 
stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 
ZSV za pripravnika na področju socialnega 
varstva.

Do financiranja na podlagi predmetnega 
javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:

– so neposredno vezane na projekt, iz-
bran na podlagi razpisa,

– so v skladu s predmetom in ciljem jav-
nega razpisa.

V okviru javnega razpisa so do financi-
ranja upravičene naslednje aktivnosti pri-
javitelja pri izbranem projektu zaposlitve in 
usposabljanja pripravnikov:

– zdravniški pregled in zaposlitev pri-
pravnika;

– priprava in izvedba programa priprav-
niškega usposabljanja za pripravnika (stro-
šek plač (bruto) in zunanje usposabljanje);

– izvedba mentorstva pripravniku (notra-
nje usposabljanje);

– usposabljanje mentorjev (zunanje 
usposabljanje);

– priprava in pristop pripravnika k stro-
kovnemu izpitu s področja socialnega var-
stva.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

2.1 Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje 

splošne pogoje:
– so pravna ali fizična oseba, registrirana 

za opravljanje dejavnosti socialnega varstva 
v Republiki Sloveniji, ki:
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a) opravljajo dejavnost SKD 87 – social-
no varstvo z nastanitvijo; SKD 88 – socialno 
varstvo brez nastanitve; SKD 94.991 – de-
javnost invalidskih organizacij ali ima SKD 
94.94 – dejavnost verskih organizacij po 
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 66/07 in 17/08) ali

b) so pridobili dovoljenje za delo ali kon-
cesijo izdano s strani ministrstva in so vpi-
sani v register zasebnikov in pravnih oseb, 
ki opravljajo socialnovarstvene storitve ali

c) so pridobili status humanitarne organi-
zacije, status invalidske organizacije ali sta-
tus v javnem interesu s strani ministrstva ali

d) opravljajo dejavnost SKD 94.99 in so-
cialnovarstveno dejavnost;

– imajo ustrezno pravno in finančno spo-
sobnost, vključno s sposobnostjo vnaprej-
šnjega financiranja projekta, ter razpolagajo 
z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmo-
gljivostmi za izvedbo projekta;

– niso v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem ali likvidacijskem postopku ali 
niso prenehali poslovati na podlagi sodne 
ali druge prisilne odločbe;

– imajo poravnane vse davke in druge 
dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vloži-
tvijo vloge na javni razpis;

– niso presegli 200.000,00 EUR (oziro-
ma 100.000,00 EUR za podjetja v cestno-
prometnem sektorju) v okviru pravila »de 
minimis« v zadnjih treh proračunskih.

Ne glede na zgoraj naštete pogoje, do 
sredstev po tem razpisu, skladno s pravili 
o dodelitvi pomoči po pravilu »de minimis«, 
niso upravičeni prijavitelji iz dejavnosti, ob-
javljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o upo-
rabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de 
minimis« (OJ L 379/2005). To so prijavitelji iz 
sektorjev ribištva in ribogojstva, premogov-
ništva, primarne pro izvodnje kmetijskih pro-
izvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
in podjetja v težavah ter podjetja, ki delujejo 
v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva 
pomoči namenila za nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora.

Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev 
izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

– ima najmanj 2 redno zaposlena za pol-
ni delovni čas, od tega vsaj 1 strokovnega 
delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja, 
skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo 
na področju socialnega varstva;

– pripravnika zaposluje skladno z določili 
tega razpisa ter delovnopravno zakonodajo, 
ki ureja pripravništvo na področju socialne-
ga varstva;

– zagotavlja mentorstvo pripravniku, 
skladno s pravilnikom, ki ureja pripravništvo 
na področju socialnega varstva;

– ima za posameznega pripravnika spre-
jet program pripravništva ter pripravniške-
ga usposabljanja skladno s pravilnikom, ki 
ureja pripravništvo na področju socialnega 
varstva in določili javnega razpisa.

Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas 
redno zaposleni najmanj 2 osebi, od tega 1 
strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za 
mentorja, skladno s pravilnikom, ki ureja pri-
pravništvo na področju socialnega varstva, 
lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli 
le 1 pripravnika.

Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas 
redno zaposlenih več kot 10 oseb, od tega 
najmanj 2 strokovna delavca, ki izpolnjujeta 
pogoje za mentorja, skladno s pravilnikom, 

ki ureja pripravništvo na področju social-
nega varstva, lahko v okviru tega javnega 
razpisa zaposli največ 3 pripravnike.

Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas 
redno zaposlenih več kot 50 oseb, od tega 
najmanj 3 strokovne delavce, ki izpolnjujejo 
pogoje za mentorja, skladno s pravilnikom, 
ki ureja pripravništvo na področju social-
nega varstva, lahko v okviru tega javnega 
razpisa zaposli največ 5 pripravnikov.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja 
razpisnih pogojev lahko SZS od prijavitelja 
zahteva dodatna pojasnila oziroma doka-
zila.

SZS bo za potrebe tega javnega razpisa 
pridobila dokazila glede izpolnjevanja razpi-
snih pogojev iz uradnih evidenc, ki odražajo 
stanje na dan oddaje vloge o izpolnjevanju 
pogojev javnega razpisa. Za hitrejšo obrav-
navo vloge lahko prijavitelj v prejšnjem od-
stavku navedena dokazila priloži tudi sam.

2.2 Mentorstvo
Vsak mentor lahko istočasno usposablja 

največ 3 pripravnike.
Mentor mora skladno s točko 2.1. izpol-

njevati pogoje za mentorstvo, kot to določa 
pravilnik, ki ureja pripravništvo na področju 
socialnega varstva in mora biti na dan od-
daje vloge na javni razpis zaposlen za polni 
delovni čas pri prijavitelju. Sočasno mora 
mentor imeti znanja andragoško-pedago-
ških vsebine ter poznati didaktične pristope 
in metode dela s pripravniki, komunikacijske 
sposobnosti ter evalvacijski pristop do dela 
pri usposabljanju pripravnika, kot predpo-
stavko za kvalitetno izvedbo mentorstva in 
pripravništva. Mentorji imajo v okviru pro-
jekta možnost enkratne udeležbe na eno-
dnevnem seminarju, ki vključuje eno ali več 
v prejšnjem stavku navedenih vsebin.

2.3 Izbira kandidata
Izbrani prijavitelj je dolžan izpeljati posto-

pek zaposlovanja pripravnika skladno z de-
lovnopravno zakonodajo, pri čemer mora 
opraviti prijavo in javno objavo prostega 
delovnega mesta in izbirni postopek pred 
oddajo vloge na razpis (v dokumentacijo 
lahko vnese razvezni pogoj, da se zaposli-
tev izvede le v primeru, da je delodajalec 
na razpisu izbran), pri čemer se pogodba 
o zaposlitvi z izbranim kandidatom na pod-
lagi in v okviru tega razpisa sklene šele po 
prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma 
delodajalca na predmetnem javnem razpisu 
ter uspešno opravljenem zdravniškem pre-
gledu kandidata za pripravnika.

2.4 Trajanje programa zaposlitve iskalca 
prve zaposlitve na področju socialnega var-
stva – Pripravnik

Prijavitelj je na podlagi tega razpisa dol-
žan pripravnika zaposliti za obdobje trajanja 
pripravništva, največ 12 mesecev, kot ga 
upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika 
določata Zakon o delovnih razmerjih ter Ko-
lektivna pogodba za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije. Pripravniku se 
pripravništvo podaljša za čas porodniške-
ga dopusta, daljše bolniške odsotnosti ter 
opravičene odsotnosti, ki skupno presega 
20 delovnih dni, medtem, ko se pripravni-
ška doba ne podaljša za čas letnega dopu-
sta in za čas krajših opravičenih odsotnosti. 
Pripravništvo se skladno z določili Zakona 
o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe 
za dejavnost zdravstva in socialnega var-
stva Slovenije lahko tudi skrajša.

Pripravnik je dolžan opraviti pripravni-
štvo v skladu s programom pripravniškega 
usposabljanja ter se udeležiti izobraževa-

nja iz izbirnega področja dela, priprave na 
strokovni izpit, po opravljenem pripravni-
štvu pa opraviti strokovni izpit s področja 
socialnega varstva. Za izvajanje seminarja 
»Priprava na strokovni izpit« in opravljanje 
strokovnega izpita s področja socialnega 
varstva je pooblaščena SZS, zato ti stroški 
ne predstavljajo bremena za delodajalca 
oziroma prijavitelja, pod pogojem, da se 
pripravnik udeleži seminarja in uspešno 
opravi strokovni izpit. V nasprotnem pri-
meru stroški niso upravičeni in jih mora 
prijavitelj povrniti SZS.

2.5 Kroženje pripravnikov zunaj organi-
zacije

Prijavitelj je dolžan pripravniku v okviru 
pripravništva omogočiti, da opravi krože-
nje v trajanju 10-ih delovnih dni pri drugem 
delodajalcu, kar pomeni, da se pripravnik 
v tem obdobju usposablja pri drugem men-
torju in drugem delodajalcu, izbranem na 
istem javnem razpisu. Kroženje poteka za 
vse pripravnike v istem časovnem obdo-
bju – spomladi, razen v primeru opravičene 
odsotnosti pripravnika v času kroženja. Se-
znam izbranih prijaviteljev bo SZS objavila 
na spletni strani SZS najkasneje 45 dni pred 
začetkom kroženja pripravnika.

Mentor je upravičen do mentorskega do-
datka tako za pripravnika, ki je zaposlen pri 
istem delodajalcu kot mentor, kot tudi za 
pripravnika, ki je zaposlen pri drugem delo-
dajalcu, za čas njegovega kroženja. Mentor-
ski dodatek je upravičen strošek na podlagi 
dveh sklepov delodajalca, in sicer sklepa, 
ki predvideva mentorstvo za pripravnika, ki 
je zaposlen pri istem delodajalcu kot mentor, 
in posebnega sklepa, ki predvideva men-
torstvo za pripravnika, ki kroži. Mentorski 
dodatek je upravičen strošek zgolj za čas 
pripravništva.

Kroženje pripravnika iz prejšnjega od-
stavka je potrebno določiti v pogodbi o za-
poslitvi med delodajalcem in pripravnikom.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina sred-

stev javnega razpisa je 2.269.356,67 EUR.
Javni razpis za izbor operacij delno fi-

nancira Evropska unija, in sicer iz Evropske-
ga socialnega sklada. Javni razpis za izbor 
operacij se izvaja v okviru četrte razvojne 
prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje 
socialne vključenosti« in prednostne usme-
ritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in 
krepitev socialne vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 
85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov 
za upravičene stroške projekta. Namenska 
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 
15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške projekta.

3.2 Državna pomoč
Za prijavitelje bodo stroški plač pripravni-

kov, stroški izobraževanja in usposabljanja 
in stroški zdravniškega pregleda predsta-
vljali pomoč po pravilu »de minimis«, na 
podlagi sheme »Spodbujanje zaposlova-
nja in storitve za trg dela«, št. priglasitve: 
M003-5022860-2010 z dne 5. 1. 2011 z vse-
mi spremembami.

Posamezen prijavitelj, ki je prejemnik 
pomoči, lahko v obdobju (zaporednih) treh 
let pridobi največ 200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju.

Ne glede na zgoraj naštete upravičene 
prijavitelje, do sredstev na podlagi tega raz-
pisa, skladno s pravili za dodelitev pomo-
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či po pravilu »de minimis«, niso upravičeni 
prijavitelji iz dejavnosti, objavljenih v 1. čle-
nu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 
88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ 
L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev 
ribištva in ribogojstva, premogovništva, pri-
marne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja 
v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestno-
prometnem sektorju, ki bi sredstva pomoči 
namenila za nabavo vozil za cestni prevoz 
tovora.

3.3 Obdobje za porabo sredstev in obdo-
bje upravičenosti stroškov

Obdobje, za katerega so namenjena raz-
pisana sredstva, so proračunska leta 2012, 
2013, 2014 in 2015.

Po tem javnem razpisu so do sofinanci-
ranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od 
datuma podpisa pogodbe o izvedbi projekta 
do vključno 90 dni po zaključku pripravni-
štva. V nobenem primeru SZS ne sofinanci-
ra stroškov, nastalih po 31. 3. 2015.

3.4 Upravičeni stroški in dokazila
Stroški, upravičeni do financiranja na 

podlagi predmetnega javnega razpisa (v na-
daljevanju: upravičeni stroški) so stroški, po-
vezani z usposabljanjem in zaposlovanjem 
pripravnikov, skladno z določili veljavne 
delovnopravne zakonodaje oziroma na tej 
podlagi sprejetih podzakonskih predpisov.

Upravičeni so stroški, ki so neposredno 
povezani z izvajanjem projekta ter bodo do-
ločeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, 
in sicer:

– strošek plač pripravnikov oziroma stro-
šek plač (bruto) (to je skupni strošek deloda-
jalcev, in sicer za plačo pripravnikov z vsemi 
pripadajočimi davki in prispevki, povračilo 
stroškov za prehrano, prevoz na delo in iz 
dela, regres – vendar se krije kot skupni 
strošek delodajalca za pripravnika največ 
v višini največ 1.500,00 EUR na pripravnika 
na mesec).

– stroški izobraževanja in usposabljanja, 
in sicer:

– stroški zunanjega usposabljanja (se-
minar za mentorje, seminar za pripravnike 
– vsebine s področja socialnega varstva – 
izbirne vsebine),

– stroški notranjega usposabljanja (do-
datek za mentorstvo).

– strošek na enoto, in sicer:
– strošek seminarja – priprava na stro-

kovni izpit (strošek na enoto A),
– strošek opravljanja strokovnega iz-

pita s področja socialnega varstva (strošek 
na enoto B).

– stroški zdravniškega pregleda za pri-
pravnike.

Strošek DDV ni upravičen strošek pro-
jekta in ga krije prijavitelj sam.

Prijavitelj bo moral nastale stroške na 
projektu dokazati s predložitvijo kopij raču-
nov, pogodb, drugih računovodskih listin 
enake dokazne vrednosti ter dokazil o pla-
čilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno 
aktivnost ter dokazil v postopkih izbire zuna-
njih izvajalcev v skladu z veljavno zakono-
dajo o javnem naročanju, in sicer v skenirani 
obliki skladno z Navodili SZS.

Podrobna razčlenitev upravičenih stro-
škov in pogojev za predložitev dokazil 
o nastalih stroških je določena v Navodilih 
organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2007–2013, obja-

vljenih na spletni strani http://www.eu-skla-
di.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvaja-
nje-kohezijske-politike-2007-2013.

4. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki 
bodo izbrani na javnem razpisu

Prijavitelji, izbrani na tem javnem raz-
pisu, bodo imeli naslednje pravice in ob-
veznosti:

– izbrati zunanje izvajalce v skladu z ve-
ljavno zakonodajo o javnem naročanju in 
pri tem dosledno spoštovati protikorupcijsko 
klavzulo, kot je določena v 14. členu Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije;

– voditi ločeno računovodsko in analitič-
no evidenco o projektu;

– hraniti vso dokumentacijo o projektu 
najmanj 10 let po zaključku projekta;

– zagotavljati SZS, Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve kot posredni-
škemu telesu (v nadaljevanju: posredniško 
telo), Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo kot organu upravljanja (v na-
daljevanju: organ upravljanja), Ministrstvu 
za finance kot organu za potrjevanje (v na-
daljevanju: organ za potrjevanje), Uradu za 
nadzor proračuna kot revizijskemu organu 
(v nadaljevanju: revizijski organ) ter drugim 
slovenskim nadzornim organom in pristoj-
nim organom EU informacije o poteku pro-
jekta ter doseganju ciljev in rezultatov;

– zagotavljati SZS, posredniškemu tele-
su, organu upravljanja, organu za potrjeva-
nje, revizijskemu organu ter drugim sloven-
skim nadzornim organom in pristojnim orga-
nom EU informacije o morebitnih prihodkih, 
povezanih z izvajanjem projekta;

– zagotavljati SZS, posredniškemu tele-
su, organu upravljanja, organu za potrje-
vanje, revizijskemu organu ter drugim slo-
venskim nadzornim organom in pristojnim 
organom EU dostopnost dokumentacije 
o projektu;

– zagotavljati in spremljati podat-
ke o udeležencih v skladu z razčlenitvi-
jo, podano v prilogi XXIII Uredbe Komisi-
je (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj (z vsemi 
spremembami);

– zagotavljati informiranje in obvešča-
nje javnosti o projektu v skladu z navodi-
li organa upravljanja, posredniškega te-
lesa in 8. ter 9. členom Uredbe Komisije 
št. 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006;

– obveščati SZS o spremembah projek-
ta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne 
bo prišlo do bistvenih sprememb na pro-
jektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta 
št. 1083/2006/ES z dne 11. 7. 2006;

– v primeru ugotovitve nenamenske po-
rabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih 
določil kršitve določil pravila pomoči »de 
minimis« ali dvojnega financiranja projekta 
s strani drugih javnih virov, vrniti vsa prejeta 
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi 
obrestmi.

Po sklenitvi pogodbe o izvedbi projekta 
bo izbrani prijavitelj, skladno z zakonodajo, 
ki ureja delovna razmerja, sklenil pogodbo 
za zaposlitev pripravnika za obdobje traja-
nja pripravništva, kot ga upoštevaje stopnjo 
izobrazbe pripravnika določata Zakon o de-
lovnih razmerjih ter Kolektivna pogodba za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

Slovenije, in sicer največ 12 mesecev, pra-
viloma za polni delovni čas.

5. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je 45 dni po objavi 

tega javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije, to je do vključno 10. 9. 2012.

Vloga mora biti oddana na prijavnih 
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije 
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji pošljejo prijave priporočeno po 
pošti najkasneje do 10. 9. 2012 do 24. ure 
ali pa jih oddajo osebno v vložišče Socialne 
zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 
Ljub ljana do 10. 9. 2012, do 12. ure.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti 
kuverti, označeni s polnim nazivom in na-
slovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne 
odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbuja-
nje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na 
področju socialnega varstva – Pripravniki«. 
Vloge na ovojnici oziroma kuverti morajo biti 
označene s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja ter z označbo naziva javnega raz-
pisa ali pa prijavitelji na pisemsko ovojnico 
oziroma kuverto prilepijo tudi izpolnjeno ta-
belo iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije.

Nepravilno opremljene in nepravočasno 
oddane vloge bodo zavržene ter vrnjene 
prijaviteljem.

Pravilno opremljene vloge so vloge, 
opremljene skladno z zahtevami tega po-
glavja. Za pravočasno vlogo se šteje vloga, 
ki bo SZS osebno predložena do datuma 
in ure, določene v tem razpisu, ali zadnji 
dan roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka.

Prijavitelji lahko v okviru javnega raz-
pisa oddajo eno ali več vlog za zaposlitev 
pripravnikov v skladu s pogoji, navedenimi 
v točki 2.1. Za vsakega pripravnika je po-
trebno oddati ločeno vlogo.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj 
strinja s pogoji javnega razpisa in merili za 
ocenjevanje.

6. Odpiranje vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjeva-

nje vlog) bo vodila razpisna komisija, ime-
novana s strani SZS. Komisija je najmanj 
tričlanska.

Odpiranje vlog bo potekalo drugi delov-
ni dan po roku, določenem za predložitev 
vlog, in sicer ob 9. uri, v prostorih Socialne 
zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 
Ljub ljana. Odpiranje bo javno. V primeru 
velikega števila predloženih vlog, razpisna 
komisija lahko odloči, da odpiranje ni javno. 
O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najka-
sneje en delovni dan pred predvidenim da-
tumom javnega odpiranja z obvestilom na 
spletni strani SZS: http://www.soczbor-sl.si/.

Razpisna komisija bo na odpiranju vlog 
preverila formalno popolnost predloženih 
vlog. Odpirale se bodo samo v roku do-
stavljene, pravilno izpolnjene in označene 
vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

V primeru formalno nepopolnih vlog bo 
razpisna komisija najkasneje v roku 8 dni od 
zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, 
da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Poziv za 
dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan 
po pošti, skladno z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili 
v skladu s pozivom iz prejšnjega odstavka, 
bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost 
vloge nanašala na dopolnitev vloge s podat-
ki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco 
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državni organ, organ lokalne skupnosti ali 
nosilec javnega pooblastila.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spre-
minjati:

– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične spe-

cifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve 
vloge glede na preostale vloge, ki jih je SZS 
prejela v okviru tega javnega razpisa.

Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju SZS 
popraviti očitne računske napake, pri če-
mer se višina zaprošenih sredstev ne sme 
spreminjati.

Vloga prijavitelja je formalno popolna, ko 
razpisna komisija SZS po uradni dolžnosti 
pridobi dokazila. Prijavitelj lahko iz razlo-
ga ekonomičnosti postopka dokazila priloži 
tudi sam.

Razpisna komisija bo ocenjevala le pra-
vilno označene, pravočasno oddane in for-
malno popolne vloge, in sicer na podlagi 
meril, določenih v 8. točki tega razpisa.

7. Administrativno in kakovostno ocenje-
vanje vlog

Razpisna komisija bo ocenjevala le for-
malno popolne vloge.

V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna ko-
misija preverila izpolnjevanje splošnih in po-
sebnih pogojev za kandidiranje na javnem 
razpisu, ki so določeni v 2. točki predmetne-
ga javnega razpisa.

Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo 
razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev, bo 
strokovna komisija prijavitelja pozvala, da 
vlogo v roku 8 dni dopolni. Poziv za dopolni-
tev vloge bo prijavitelju posredovan po pošti, 
skladno z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku.

Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpol-
njuje splošnih in posebnih pogojev javnega 
razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na pod-
lagi meril za izbor se bodo uvrstile le vloge, 
ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidi-
ranje na javnem razpisu.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev 
zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma ob-
razložitve o projektu, aktivnostih in načrto-
vanih stroških ter njihovo prilagoditev. V pri-
meru, da pojasnila ne bodo posredovana 
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo 
strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi 
posredovanih podatkov.

8. Merila za izbor projektov
Razpisna komisija bo formalno popolne 

vloge ter vloge, ki izpolnjujejo splošne in 
posebne pogoje razpisa, ocenila na podlagi 
naslednjih meril:

Merila za izbor Maksimalno št. 
točk

1 Ustreznost programa pripravniškega usposabljanja 20

2 Ustreznost mentorstva pripravniku 20

3 Ustreznost kadrovske strukture 20

4 Regijska razvitost po statističnih regijah Republike Slovenije 20

5 Umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti 20

Skupno število točk 100

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenje-
vanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog 
za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le 
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vloge, ki bodo dosegle najmanj 45 točk. 
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov 
ocenjevanja oblikovala predlog prejemnikov 
sredstev do 120 vlog, ki bodo dosegle naj-
višje število točk.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo dosegle 
zadostnega števila točk na podlagi razpisnih 
meril za izbor, pa bodo zavrnjene.

V primeru, da več prijaviteljev oziroma 
vlog doseže enako število točk in bi bilo 
z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov 
sredstev preseženo skupno možno število 
izbranih vlog, bodo imele prednost oziroma 
bodo izbrane vloge, ki bodo pri merilu »re-
gijska razvitost po statističnih regijah Repu-
blike Slovenije« prejele večje število točk. 
Če bo število točk enako tudi po tem merilu, 
bodo prednost imele vloge z višjim številom 
točk pri merilu »umeščenost v mrežo izva-
jalcev socialnovarstvene dejavnosti«. V pri-
meru, da bo število točk še vedno enako, 
bodo vloge obravnavane po vrstnem redu 
prejema le teh (prednost bodo imele tiste, ki 
bodo prej oddane osebno oziroma priporo-
čeno na pošto).

V primeru, da prijavitelj odstopi od pod-
pisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene 
v predpisanem roku, se lahko izbere nasle-
dnja vloga glede na doseženo oceno, ki pa 
vseeno ne sme zbrati manj kot 45 točk.

O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev 
bo na podlagi predloga razpisne komisije 
s sklepom odločil predstojnik SZS oziroma 
oseba, ki jo bo ta pooblastil za sprejetje od-
ločitve o dodelitvi sredstev.

SZS bo prijavitelje o izidu javnega raz-
pisa obvestila najkasneje v roku 60 dni po 
zaključku odpiranja vlog. Rezultati javne-
ga razpisa so informacije javnega znača-
ja in bodo objavljeni na spletnih straneh: 
http://www.soczbor-sl.si/, www.mddsz.gov.si 
in www.eu-skladi.si.

Izbranim prijaviteljem SZS posreduje 
sklepe o izboru in jih hkrati pozove na pod-
pis pogodb o izvedbi projekta. V primeru, da 
se izbrani prijavitelj v roku 8 dni od prejema 
poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Zoper odločitev SZS o vlogi za dodeli-
tev sofinanciranja je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Repu-
blike Slovenije, v roku 30 dni od dneva vro-
čitve sklepa. Tožba ne ovira izvršitve sklepa 
o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, ozi-
roma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinan-
ciranju projekta z izbranimi prijavitelji.

9. Varovanje osebnih podatkov in poslov-
nih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov bo zago-
tovljeno v skladu z veljavno zakonoda-
jo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta 
št. 1828/2006/ES.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komi-
sija odpre, so informacije javnega značaja, 
razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo 
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost 
se lahko nanaša na posamezen podatek 
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki 
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjeva-
nju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso po-
slovna skrivnost, lahko SZS, posredniško 
telo in drugi organi, ki so vključeni v spre-
mljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in 
revizije javnega razpisa, uporabijo za evi-
denco oziroma sezname in analize.

Prijavitelji se zavezujejo k varovanju 
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, 
pridobljenih tekom izvajanja programa, 
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o go-
spodarskih družbah in 37. členom Uredbe 
št. 1083/2006/ES.

Prijavitelji se s predložitvijo vloge na jav-
ni razpis strinjajo z javno objavo podatkov 
o odobrenih in izplačanih denarnih sred-
stvih, tudi na spletni strani SZS. Objavljeni 
bodo osnovni podatki o operaciji in preje-
mniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja, in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije 

v zvezi z namenom javnega razpisa lahko 
zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku 
pridobijo na spletni strani SZS, www.socz-
bor-sl.si ali jo naročijo pri Heleni Kocjančič 
na tel. 01/58-19-311 vsak delavnik med 9. 
in 12. uro ali na e-naslovu: helena.kocjan-
cic@soczbor-sl.si.

Odgovori na pogosto zastavljena vpra-
šanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni 
spletnem naslovu: www.soczbor-sl.si.

SZS bo organizirala informativno delav-
nico za potencialne prijavitelje, kjer bo pred-
metni razpis podrobneje predstavljen. De-
lavnica za oddajo vloge na javni razpis bo 
potekala dne 30. 8. 2012. Kraj izvedbe in 
program poteka informativne delavnice bo 
objavljen na spletni strani: http://www. socz-
bor-sl.si/, najkasneje dne 14. 8. 2012.

Na javnem razpisu izbrani prijavitelji 
(vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci) 
bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo se-
znanjeni z navodili in zahtevami za izvaja-
nje in poročanje o sofinanciranih projektih. 
Datum delavnice bo SZS objavila po izdaji 
sklepov o dodelitvi sredstev.

Razpisna dokumentacija za javni razpis 
vsebuje:

1. Podatki o javnem razpisu
2. Natančnejša opredelitev pogojev za 

kandidiranje na javnem razpisu
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za 

javni razpis
4. Upravičeni stroški in dokazila
5. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki 

bodo izbrani na javnem razpisu
6. Navodila za oddajo vloge
7. Merila za izbor
8. Varovanje osebnih podatkov in poslov-

nih skrivnosti
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
10. Dodatne informacije
11. Priloge

Socialna zbornica Slovenije

 Ob-3667/12
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev 

Ljub ljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavo-
da »Dom podiplomcev Ljub ljana« (Uradni 
list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil 
o upravljanju prostorov v »Domu podiplom-
cev Ljub ljana« (Uradni list RS, št. 65/07) 
objavlja

javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega 
študija v Dom podiplomcev Ljubljana  

za študijsko leto 2012/2013
Vsebina razpisa
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in 

priloge
II. Pogoji in merila za bivanje

III. Obveščanje študentov
IV. Predvideno število prostih mest za 

sprejem, čas in cena bivanja.
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in 

priloge
1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži 

na obrazcu »Vloga za sprejem študentov 
v Dom podiplomcev Ljub ljana za študijsko 
leto 2012/2013«. Prošnja mora biti poslana 
v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno 
prevedene v slovenščino.

Obrazec dobite na internetnem naslovu: 
www.dpl.si, na recepciji Doma podiplomcev 
Ljub ljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam 
ga na zahtevo pošljemo po pošti.

2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za 
sprejem najpozneje do ponedeljka, 10. sep-
tembra 2012, na naslov: Dom podiplomcev 
Ljub ljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva 
9, 1000 Ljub ljana, z označbo »Ne odpiraj – 
Vloga za sprejem v DPL«.

3. Vse priloge k vlogi morajo študen-
ti predložiti Komisiji za sprejem najpozneje 
do petka, 5. oktobra 2012.

Naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, iz 

katerega je razvidno, da študent ni prijavljen 
v evidenci iskalcev zaposlitve ali brezposel-
nih oseb,

– potrdilo Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega za-
varovanja, iz katerega je razvidno, da štu-
dent ni zaposlen,

pridobi Komisija za sprejem po uradni 
dolžnosti iz uradnih evidenc na podlagi 
66., 139., 173. in 175. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10).

II. Pogoji in merila za bivanje
Študenti morajo za bivanje v DPL izpol-

njevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobra-

žujejo po podiplomskih študijskih programih 
ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,

– da so pri dosedanjem študiju dosegli 
220 ali več kreditnih točk po Evropskem pre-
nosnem kreditnem sistemu (ECTS),

– državljani Republike Slovenije mora-
jo imeti prebivališče, iz katerega prihajajo 
v kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od 
kraja študija,

– da se študij izvaja v Ljub ljani oziroma 
največ 25 km oddaljenem kraju od Ljub-
ljane.

Pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena 
o nezaposlenosti ne velja za študente s sta-
tusom mladega raziskovalca in asistenta 
stažista.

Izjemoma lahko v DPL biva študent, ka-
terega stalno prebivališče je od kraja študija 
oddaljeno manj kot 25 km, če:

– ima do najbližjega postajališča javnega 
prevoznega sredstva najmanj 4 km ali

– nima več kot dvakratne možnosti jav-
nega prevoza dnevno ali

– živi v posebno težkih socialnih in zdra-
vstvenih razmerah.

Vrednost meril za nastanitev študentov 
v DPL je 100 %.

Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60 %,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejav-

nosti 8 %,
3. oddaljenost stalnega prebivališča od 

kraja študija 15 %,
4. posebne socialne, zdravstvene raz-

mere študenta in drugo 10 %,
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5. dodatna razvrstitvena merila 7 %.
1. Študijska uspešnost se ob upošteva-

nju povprečne ocene izračuna po naslednji 
formuli:

Število točk = (povprečna ocena – 6) * 15
Pri študentih prvega letnika podiplom-

skega študija se povprečna ocena, zaokro-
žena na dve decimalni mesti, izračuna kot 
srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpi-
tov zadnjega letnika dodiplomskega študija, 
ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri 
računanju se ne upošteva ocena diplomske 
naloge oziroma diplomskega izpita.

Pri študentih višjih letnikov podiplomske-
ga študija se povprečna ocena, zaokrožena 
na dve decimalni mesti, izračuna kot srednja 
vrednost ocen pri vseh opravljenih obvezno-
stih v preteklih letih podiplomskega študija, 
ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10.

2. Za izjemen uspeh in obštudijske de-
javnosti se lahko dodeli največ 8 točk, in 
sicer:

– za državno, univerzitetno ali tujo na-
grado – 5 točk,

– avtorstvo in objava članka, razprave 
oziroma drugega prispevka v domači ali tuji 
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbe-
niku – 5 točk,

– udeležba s samostojnim prispevkom 
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, 
stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znan-
stvenih simpozijih, konferencah oziroma 
drugih vrstah strokovne udeležbe na držav-
ni ali mednarodni ravni – 5 točk,

– fakultetna ali regijska nagrada, nagra-
da iz gospodarstva, udeležba na strokovnih 
seminarjih, znanstvenih simpozijih, konfe-
rencah oziroma drugih vrstah strokovne 
udeležbe na državni ali mednarodni ravni 
– 3 točke.

Točke se lahko seštevajo, zbrati je mo-
goče največ 8 točk.

3. Oddaljenost prebivališča, iz katere-
ga študenti, državljani Republike Slovenije 
prihajajo v kraj študija, od kraja študija se 
točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 
15 točk, in se izračuna po naslednji formuli:

Število točk, zaokroženo na dve decimal-
ni mesti = oddaljenost v km/13

Za oddaljenost prebivališča študenta od 
kraja študija v km se upoštevajo podatki 
s spletne strani www.yellowlbs.com.

4. Posebne socialne, zdravstvene raz-
mere študenta in drugo se točkujejo tako, da 
je mogoče zbrati največ 10 točk.

Če študent predloži dokazila pristojnih 
organizacij oziroma organov (socialno skrb-
stvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, 
upravni organ) o težkem socialnem ali zdra-
vstvenem položaju (npr. najmanj 80 % inva-
lid, težak bolnik, težke socialne razmere), 
ki niso starejša od treh mesecev, se mu po 
individualni obravnavi dodeli 5 točk.

Študentki materi ali študentu očetu, ki 
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, kar 
v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega lista 
otroka in izjavo, da bo imel(a) med študijem 
otroka pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok 
mora biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.

5. Dodatna razvrstitvena merila se točku-
jejo tako, da je mogoče zbrati največ 7 točk.

Študentom, Slovencem brez slovenske-
ga državljanstva in študentom, tujim drža-
vljanom, se dodeli 7 točk.

Študentom, otrokom padlih v vojni za 
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso 
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za 
sprejem v DPL, se dodeli 7 točk.

III. Obveščanje študentov

O sprejemu študentov v DPL odloča Ko-
misija za sprejem, ki jo imenuje Svet za-
voda.

Na podlagi popolnih in pravočasno pri-
spelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovi-
la, ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem 
v DPL. Predvidoma do 7. novembra 2012 
bo na podlagi meril za bivanje v DPL do-
ločila zbrano število točk za posameznega 
študenta in ga uvrstila na prednostni se-
znam. Študenti z enakim številom točk se 
bodo razvrstili na seznam tako, da se bodo 
po vrstnem redu upoštevala merila 3., 4. in 
1. točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več 
študentov še vedno doseglo enako število 
točk, se bodo pri razvrstitvi po vrsti doda-
tno upoštevala oddaljenost prebivališča, iz 
katerega prihajajo v kraj študija, od kraja 
študija iz 3. točke II. poglavja tega razpisa 
in povprečna ocena iz 1. točke II. poglavja 
tega razpisa.

Najkasneje v treh dneh po določitvi pred-
nostnega seznama bo ta objavljen na ogla-
sni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljub ljana in na 
spletnih straneh DPL (www.dpl.si).

Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo po-
goje in merila za bivanje v DPL, obveščeni 
po pošti na naslov stalnega prebivališča naj-
pozneje do 12. novembra 2012.

IV. Predvideno število prostih mest za 
sprejem, čas in cena bivanja

Za sprejem študentov v DPL je v študij-
skem letu 2012/2013 na voljo predvidoma 
25 garsonjer.

Bivanje študentov, ki so vpisani v po-
diplomske študijske programe pred uved-
bo novih študijskih programov, sprejetih po 
11. 6. 2004, lahko traja največ:

– dve leti in pol za študente, vpisane 
v študijski program za pridobitev specializa-
cije ali magisterija,

– pet let za študente, vpisane v študijski 
program za pridobitev doktorata znanosti 
brez poprejšnjega magisterija,

– dve leti in pol za študente, vpisane 
v študijski program za pridobitev doktorata 
znanosti po poprejšnjem magisteriju.

Skupna dolžina bivanja za študente, ki 
začnejo bivanje v Domu podiplomcev v pr-
vem letniku študija, je omejena na največ 
pet let. Za ostale se bivanje sorazmerno 
skrajša glede na to, v katerem letniku so 
začeli bivanje v njem.

Bivanje študentov, ki so vpisani v nove 
podiplomske študijske programe, sprejete 
po 11. 6. 2004, lahko traja največ:

– eno leto in pol za študente, ki so vpi-
sani v študijski program za pridobitev ma-
gisterija,

– tri leta in pol za študente, ki so vpisani 
v študijski program za pridobitev doktorata, 
če so začeli bivanje v Domu podiplomcev 
v prvem letu študija; za ostale se bivanje 
sorazmerno skrajša glede na to, v katerem 
letniku so začeli bivanje v njem.

Skupna dolžina bivanja za študente, ki 
so vpisani v nove podiplomske študijske 
programe, sprejete po 11. 6. 2004, je ome-
jena na največ 4 leta in pol.

Cene mesečnega najema z vključenim 
DDV so v obdobju od 13. 10. 2011 do 30. 9. 
2012 naslednje:

a) garsonjera v podpritličju: 139,24 EUR,
b) garsonjera v pritličju: 168,26 EUR,
c) garsonjera v nadstropju: 182,17 EUR.
Cene najema se določajo v skladu s Pra-

vili o upravljanju prostorov v »Domu podi-
plomcev Ljub ljana«.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar, 
ali na elektronskem naslovu: info@dpl.si.

Svet DPL

 Ob-3720/12
Javni razpis

10. Slovenski bienale ilustracije
Na podlagi Pravilnika Zveze društev slo-

venskih likovnih umetnikov – Sekcije ilustra-
torjev iz leta 1993 Zveza društev slovenskih 
likovnih umetnikov – Sekcija ilustratorjev 
v sodelovanju s Kulturnim in kongresnim 
centrom Cankarjev dom, razpisuje 10. 
Slovenski bienale ilustracije, ki bo potekal 
v galeriji Cankarjev dom od 13. 11. 2012 do 
31. 1. 2013.

Pogoji sodelovanja
Na Slovenski bienale ilustracije so va-

bljeni člani Zveze društev slovenskih likov-
nih umetnikov, člani Društva oblikovalcev 
Slovenije, založniške hiše in drugi ilustratorji 
prek javnega razpisa in z neposrednim poši-
ljanjem prijavnic.

Avtorji morajo oddati tri izvirna likov-
na dela ene tematske celote, primernih 
za predstavitev, ki so bila objavljena v knjigi 
ali reviji po letu 2007 ali dela pripravljena za 
avtorski projekt. Prijavite lahko dela v ka-
tegorijo umetniške ali poljudnoznanstvene 
ilustracije.

Dela (brez paspartujev, velikost do 
70 × 100 cm) dostavite v Galerijo ZDSLU na 
Komenskega 8 v Ljub ljani, kjer lahko pred-
časno dvignete tudi prijavne obrazce, vsak 
delavnik od 27. 7. 2012 do 21. 9. 2012, med 
12. in 16. uro.

Prijavni obrazci so dostopni tudi na sple-
tnem portalu Cankarjevega doma, www.
cd-cc.si (Razstave\10 SBI) oziroma zanje 
lahko zaprosite tudi na elektronski naslov: 
zdslu@zveza-dslu.si.

Vsako likovno delo mora imeti na hrb-
tni strani nalepko (priložene na posebnem 
listu) oštevilčeno od ena do tri. Avtor mora 
poslati tudi lastnoročno podpisano prijavo 
za razstavo. V primeru, ko so prijavljena 
dela že izdana v knjižni obliki, vas prosimo, 
da knjigo priložite. Kdor lahko naj priloži tudi 
skene prijavljenih ilustracij na cd.

Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem 
sodelovanja bo pregledala petčlanska stro-
kovna žirija. Žirijo določi kustos Cankar-
jevega doma v sodelovanju z IO Sekcije 
ilustratorjev ZDSLU. Žirija bo izbrala raz-
stavljalce po merilu umetniške kvalitete del. 
Žirija si pridružuje pravico, da določi število 
razstavljenih ilustracij glede na prostorske 
omejitve. Avtorji, ki razstavljajo, dovoljujejo, 
da se njihova dela reproducirajo v razstav-
nem katalogu in v spremljajočem materia-
lu (plakat, vabilo, razglednice) ter uporaba 
reprodukcij sodelujočih ilustracij v rekla-
mne namene bienala in za pridobivanje 
sponzorjev, kar potrjujejo s podpisom na 
prijavnem listu.

Strokovna žirija podeli nagrade za knji-
žno ilustracijo za 2012: nagrado Hinka 
Smrekarja, plaketo Hinka Smrekarja (2), 
priznanje Hinka Smrekarja (2), nagrado za 
življenjsko delo in nagrade sponzorjev oziro-
ma druge pohvale (če se žirija za podelitev 
odloči).

Programski okvir Slovenskega bienala 
ilustracije je seznanjanje strokovne javnosti 
in ljubiteljev ilustracije z najnovejšimi likov-
nimi dosežki na tem področju in promocijo 
le-teh med založniki. Termin razstave se 
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pokriva s terminom razstave Slovenskega 
knjižnega sejma. Slovenski bienale ilustra-
cije zagotavlja možnosti za nadaljnji razvoj 
naše, po kvaliteti tudi v tujini priznane ilu-
stracije, ter kontinuiteto njene prisotnosti 
v mednarodnem prostoru.

Zveza društev  
slovenskih likovnih umetnikov

Št. 56/2012 Ob-3650/12
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – UPB1, 112/07, 9/11) in 102. člena 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, oce-
njevanja in spremljanju izvajanja raziskoval-
ne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12) Univerza na Primorskem Università 
del Litorale objavlja

ponovni javni razpis
za kandidate/ke za mlade 

raziskovalce v letu 2012 (2 mesti) na 
raziskovalnih področjih matematika in 

interdisciplinarne raziskave
Kandidat/ka za mladega raziskovalca 

mora izpolnjevati pogoje iz 103. člena Pra-
vilnika o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti. Razpisna dokumentacija z na-
vodili za prijavo je na voljo na spletni strani 
univerze: www.upr.si in na sedežu Univerze 
na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper. 
Rok za oddajo prijav je do vključno petka, 
17. avgusta 2012.

Univerza na Primorskem  
Università del Litorale

Št. 431-0001/2012 Ob-3718/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o jav-

no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06 – ZJZP) in 36. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skla-
du z Odlokom o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Lovrenc na 
Pohorju (UGSO, št. 17/2012)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 

obvezne lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov, prevoza komunalnih 
odpadkov, obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov in odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanje 

komunalnih odpadkov 
 (v nadaljevanju opravljanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki)  

na območju Občine Lovrenc na Pohorju
Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju, 

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.

1. Predmet koncesije: podelitev konce-
sije za opravljanje obveznih lokalnih gospo-
darskih javnih služb ravnanja s komunalni-
mi odpadki na območju Občine Lovrenc na 
Pohorju.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenč-
nega dialoga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 
petnajst let po sklenitvi koncesijske pogod-
be.

4. Dostopnost razpisne dokumentaci-
je: razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju, 
www.lovrenc.si.

5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali 

priporočeno po pošti predložiti v določenem 
razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 
2344 Lovrenc na Pohorju.

Na prednji strani ovojnice mora biti na-
vedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni raz-
pis “Koncesija za ravnanje s komunalnimi 
odpadki”«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obve-
zno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 
3. 9. 2012, do 11. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obraz-

cih predpisanih v razpisni dokumentaciji in 
jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako 
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane 
oziroma priložene vse obvezne sestavine 
razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje 
oziroma spreminja do vključno zadnjega 
dne razpisnega roka za oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno 

le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prija-
ve, ki bodo pravočasne in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno od-
dana oziroma če prispe po pošti na na-
slov naročnika do datuma in ure, določene 
v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje raz-

pisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno 

območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo jav-

nega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno doku-

mentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesen-

ti dobijo pri kontaktni osebi: mag. Danilo 
Španbauer, tel. 02/630-05-56, e-pošta: da-
nilo.spanbauer@lovrenc.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani pri-
javitelji posredovati po elektronski pošti, na 
naslov: danilo.spanbauer@lovrenc.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavlje-
na vprašanja objavil na spletni strani Občine 
Lovrenc na Pohorju: www.lovrenc.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne 
dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najka-
sneje štiri dni pred potekom roka za oddajo 
prijave spremeni in dopolni razpisno doku-
mentacijo. Sprememba bo v obliki »dopol-
nila« objavljena na spletni strani Občine Lo-
vrenc na Pohorju: www.lovrenc.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi 
podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijavi-
teljem omogočil upoštevanje dopolnitev ozi-
roma sprememb razpisne dokumentacije. 
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pra-
vice in obveznosti naročnika in prijaviteljev 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo 
iz podaljšanega roka za oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Za izbiro najugodnejše ponudbe po za-

ključku konkurenčnega dialoga bo upora-
bljeno merilo ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne 

službe (reference),
– dodatni obseg ponujenih storitev.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge 

faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje po-

gojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so 
določeni v razpisni dokumentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi 
pogoji za predložitev skupne vloge oziroma 
skupne ponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti 
na predpisanih obrazcih brez dodatnih po-
gojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se 
ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem 
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne 
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo 
priznal sposobnost, povabil na dialog, da 
bodo predstavili svoje rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobi-
tve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustre-
zajo njegovim potrebam. Pri tem bo po po-
trebi med seboj primerjal predložene rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem 
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi 
končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve 
oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi 
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še 
upravni postopek in v tem postopku z od-
ločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju 
sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dia-
loga najkasneje v 30 dneh po poteku roka 
za oddajo prijav.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponu-
dnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogod-
bo v roku 15 dni po dokončnosti upravne 
odločbe.

Občina Lovrenc na Pohorju
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Št. 170/12 Ob-3648/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-

vosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
Ljub ljana, skladno z določbami Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) ter določbami Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 
št. 42/12) objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
1000 Ljub ljana.

2. Opis predmetov prodaje: predmet raz-
polaganja je zemljišče s parc. št. 1015/1, 
k.o. 1738 – Dravlje, ki je v lasti Republike 
Slovenije v deležu 1/1. Zemljišče je od dne 
14. 8. 2007 obremenjeno s stavbno pravico 
najdlje za dobo 50-ih let, v korist imetnika, 
podjetja CGP-Invest d.o.o. ter tremi nepra-
vimi stvarnimi služnostmi v korist naslednjih 
služnostnih upravičencev: podjetja CGP-In-
vest d.o.o., Elektro Ljub ljana d.o.o. ter pod-
jetja Kadiz nepremičnine d.o.o. Zemljišče, 
v izmeri 390 m2 se nahaja na območju 
stavbnih zemljišč, konkretneje ob Vodnikovi 
cesti v Ljub ljani. Ker je majhen del zemljišča 
v naravi domnevno del cestnega telesa, bo 
moral novi lastnik urediti morebitna stvarno-
pravna razmerja glede tega dela zemljišča 
z Mestno občino Ljub ljana.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Izklicna cena in najnižji znesek viša-
nja: za nepremičnino, ki je predmet proda-
je je izklicna cena 64.500,00 EUR, najnižji 
znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na 
dodano vrednost v višini 20 % ni vključen 
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju 

računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu 
takoj po sklenitvi pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala na Ministrstvu za pravosodje in 
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 
v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 
20. 8. 2012, s pričetkom ob 10. uri.

7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino zna-

ša 6.500,00 EUR in se plača na ra-
čun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 
20303-7221002-75541012, z navedbo na-
mena nakazila: Javna dražba – Dravlje.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana var-
ščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezo-
brestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni 
javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in 
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina 
zadrži.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in 
ogled predmetov javne dražbe

Za dodatne informacije v zvezi s pred-
metom javne dražbe se obrnite na Mari-
jo Petek, Ministrstvo za pravosodje in jav-
no upravo, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 

tel. 01/478-83-34, faks 01/478-16-87, e-po-
šta: marija.petek@gov.si.

Za morebitne podrobnejše podatke 
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe 
se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministr-
stvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška 
cesta 21, Ljub ljana, tel. 01/478-16-67, e-po-
šta: lea.hartman-ilesic@gov.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z izved-
bo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe 
bodo objavljene na spletni strani Ministrstva 
za pravosodje in javno upravo: http://www.
mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_
uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_
za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvar-
nim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/.

9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije 
ali pooblaščena oseba s soglasjem pred-
stojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, 
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni 
dražbi

– Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postanejo 
lastniki nepremičnin.

– Dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj 
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo 
institucije v njegovi državi enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno 
pri notarju s katero pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke).

– Dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso 
imeli blokiranega TRR (velja za pravne ose-
be in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti 
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi dr-
žavi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdila za slovenske pravne ose-
be, kolikor takega potrdila ne more pridobiti 
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR).

– Pred dražbo je treba predložiti poobla-
stilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 
ni zastopnik.

– Dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, 
ki jo dražijo.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila javno dražbo, izločeni iz postopka.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo 
in drugo) plača kupec.

Nepremičnina bo prodana po načelu vi-
deno – kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo

Št. 171/12 Ob-3649/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-

vosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
Ljub ljana, skladno z določbami Zakona 

o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) ter določbami Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 
št. 42/12) objavlja

javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 
1000 Ljub ljana.

2. Opis predmeta javne dražbe: predmet 
prodaje so poslovni prostori v poslovno-sta-
novanjskem objektu, na naslovu Šaleška 19 
v Velenju. Poslovni prostori, v skupni izmeri 
399,69 m2 so locirani v pritličju (33,11 m2), 
prvem nadstropju (311,02 m2) in v kleti 
(55,56 m2) s samostojnim vhodom v objekt. 
Prostori so v uporabi, v solidnem stanju in 
tekoče vzdrževani. Uporabnik prostorov 
je Okrajno sodišče v Velenju, ki bo pro-
store izpraznilo najkasneje do konca tega 
koledarskega leta. Zemljiško knjižno sta-
nje je urejeno. Poslovni prostori so v ze-
mljiško knjigo vpisani kot poslovni prostor 
E št. 964-3504-82, pri katerem je kot lastnik 
vknjižena Republika Slovenija do celote. 
Nepremičnine so proste vseh bremen.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Izklicna cena in najnižji znesek viša-
nja: izklicna cena je 367.000,00 EUR, naj-
nižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek 
na promet nepremičnin v višini 2 % ni vklju-
čen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju 

računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu 
takoj po sklenitvi pogodbe.

Plačilo celotne kupnine v določenem 
roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo potekala na Ministrstvu za pravosodje 
in javno upravo, Direktorat za investicije in 
nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 
v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 
28. 8. 2012, s pričetkom ob 10. uri.

7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino znaša 

36.700 EUR in se plača na TRR račun, 
št. št: 01100-6300109972 Republika Slo-
venija – Proračun, sklic na številko 18 
20303-7200005-67311012, z navedbo na-
mena nakazila: plačilo varščine – Javna 
dražba – Velenje.

Uspelemu dražitelju se bo vplačana var-
ščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezo-
brestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni 
javni dražbi.

Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in 
ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina 
zadrži.

8. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s pred-

metom javne dražbe se obrnite na Mate-
jo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje in 
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 
tel. 01/478-18-77, faks 01/478-16-87, e-po-
šta: mateja.gasperlin@gov.si.

Za morebitne podrobnejše podatke 
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe 

Javne dražbe
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se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministr-
stvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška 
cesta 21, Ljub ljana, tel. 01/478-16-67, e-po-
šta: lea.hartman-ilesic@gov.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z izved-
bo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe 
bodo objavljene na spletni strani Ministrstva 
za pravosodje in javno upravo: http://www.
mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_
uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_
za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvar-
nim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/

9. Opozorilo: minister oziroma oseba, ki 
jo minister za to pooblasti, lahko kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla postopek javne 
dražbe brez obrazložitve in brez odškodnin-
ske odgovornosti ustavi, pri čemer se draži-
teljem povrne izkazane stroške in varščino 
brez obresti.

10. Drugi pogoji za udeležbo na javni 
dražbi

– Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije lahko postanejo 
lastniki nepremičnin.

– Dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj 
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo 
institucije v njegovi državi enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila 
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno 
pri notarju s katero pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane 
davke in prispevke).

– Dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso 
imeli blokiranega TRR (velja za pravne ose-
be in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti 
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi dr-
žavi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdila za slovenske pravne ose-
be, kolikor takega potrdila ne more pridobiti 
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR).

– Pred dražbo je treba predložiti poobla-
stilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 
ni zastopnik.

– Dražitelji morajo pred dražbo predložiti 
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, 
ki jo dražijo.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo 
vodila dražbo, izločeni iz postopka.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastni-
štva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo 
in drugo) plača kupec.

Nepremičnina bo prodana po načelu vi-
deno – kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo

 Ob-3681/12
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 

21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne 

občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne 

dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris 
Popovič.

2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. 

Krkavče, stavbišče, v izmeri 59 m2, za iz-
klicno ceno 33.915,00 €, brez 2 % davka na 
promet nepremičnin;

2. Poslovni objekt t.i. Libertas, stoječ 
na parc. št. 122/1, k.o. Koper, s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem z dela parc. 
št. 122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, v iz-
meri 995 m2, za izklicno ceno 492.873,00 €, 
brez 2 % davka na promet nepremičnin ozi-
roma 20 % DDV;

3. Poslovni prostor na naslovu Dekani 9, 
stoječ na parc. št. 108/2, k.o. Dekani, v iz-
meri 44,70 m2, za izklicno ceno 37.100,00 €, 
brez 2 % davka na promet nepremičnin;

4. Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Gramscijev trg 1, stoječ na parc. št. 444, k.o. 
Koper, v izmeri 232,12 m2, za izklicno ceno 
319.500,00 €, brez 2 % davka na promet 
nepremičnin;

5. Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska 
ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2, k.o. Ko-
per, v izmeri 17,62 m2, za izklicno ceno 
24.603,00 €, brez 2 % davka na promet ne-
premičnin;

6. Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Trubarjeva ulica 1, stoječ na parc. št. 144/1, 
k.o. Koper, v izmeri 70 m2, za izklicno ceno 
64.754,00 €, brez 2 % davka na promet ne-
premičnin;

7. Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Ulica pri Velikih vratih 6, stoječ na parc. 
št. 1053, k.o. Koper, v izmeri 42,61 m2, za 
izklicno ceno 108.873,00 €, brez 2 % davka 
na promet nepremičnin;

8. Poslovni prostor na naslovu Ko-
per, Župančičeva ulica 35, stoječ na parc. 
št. 982, k.o. Koper, v izmeri 21,61 m2, za 
izklicno ceno 25.955,00 €, brez 2 % davka 
na promet nepremičnin;

9. Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Valvasorjeva 43, stoječ na parc. št. 957, 
k.o. Koper, v izmeri 33,35 m2, za izklicno 
ceno 36.841,00 €, brez 2 % davka na pro-
met nepremičnin;

10. Poslovni objekt na naslovu Lazaret 2, 
stoječ na parc. št. 1827/15, k.o. Jernej, v iz-
meri 1552 m2, s pripadajočim parkiriščem 
oziroma dvoriščem s parc. št. 1827/14 in 
385.S, obe k.o. Jernej, v izmeri 1927 m2, za 
izhodiščno vrednost 1.050.700,00 €, brez 
2 % davka na promet nepremičnin oziroma 
20 % DDV;

11. Poslovni objekt na naslovu Lazaret 
4a, stoječ na parc. št. 1827/13, k.o. Jer-
nej, v izmeri 1070 m2, in poslovni objekt 
na naslovu Lazaret 10, stoječ na parc. 
št. 1827/11, k.o. Jernej, v izmeri 593 m2, 
s pripadajočim parkiriščem oziroma dvori-
ščem s parc. št. 1827/19, 2050/2 in 2199/2, 
vse k.o. Jernej, v izmeri 2067 m2, za iz-
hodiščno vrednost 456.500,00 €, brez 2 % 
davka na promet nepremičnin oziroma 20 % 
DDV;

12. Nepremičnini s parc. št. 5842/19 in 
5842/20, obe k.o. Bertoki, v skupni izmeri 
6.702 m2, za izklicno ceno 675.428,00 €, 
brez 20 % DDV;

13. Nepremičnine s parc. št. 5837/10, 
5837/17, 5837/19, 5837/28, 5837/32, vse 
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 30.498 m2, za 
izklicno ceno 3.201.375,00 €, brez 20 % 
DDV;

14. Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 
5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 
5728/3, 5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, vse 
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 113.958 m2, za 
izklicno ceno 2.980.831,00 €, brez 20 % 

DDV oziroma 2 % davka na promet nepre-
mičnin;

15. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 
1809/2, 54.S in 309.S, k.o. Jernej, 
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 
2.770.660,00 €, brez 20 % DDV oziroma 2 % 
davek na promet nepremičnin;

16. Nepremičnine s parc. št. 413, 414 
in 417, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 
10.167 m2, za izklicno ceno 1.156.090,00 €, 
brez 20 % DDV;

17. Nepremičnini s parc. št. 1981/14 in 
1982/8, vse k.o. Semedela, v skupni izmeri 
2.691 m2, za izklicno ceno 331.666,00 €, 
brez 20 % DDV;

18. Nepremičnine s parc. št. 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, vse k.o. Semede-
la, v skupni izmeri 9.052 m2, za izklicno ceno 
1.059.876,00 €, brez 20 % DDV;

19. Nepremičnine s parc. št. 1969/3, 
1968/3, 2013/13, vse k.o. Semedela, 
v skupni izmeri 10.140 m2, za izklicno ceno 
1.122.625,00 €, brez 20 % DDV oziroma 2 % 
davka na promet nepremičnin;

20. Nepremičnina s parc. št. 2013/11, 
k.o. Semedela, v izmeri 2.480 m2, za izklic-
no ceno 274.567,00 €, brez 20 % DDV;

21. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. 
Semedela, v izmeri 3904 m2, za izklicno 
ceno 411.383,00 €, brez 20 % DDV;

22. Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. 
Vanganel, v izmeri 1713 m2, za izklicno ceno 
84.176,00 €, brez 20 % DDV.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin.

4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 

2. točke te javne dražbe, najnižji znesek 
višanja je 1.000,00 €.

V ceno nepremičnin ni vključen 20 % da-
vek na dodano vrednost oziroma 2 % davek 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu vi-

deno – kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 1542, k.o. Kr-

kavče, se nahaja na ureditvenem območju 
za poselitev, v območju izvenmestnih nase-
lij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, 
v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajan 
objekt.

Poslovni objekt t.i. »Libertas«, stoječ 
na parc. št. 122/1, k.o. Koper s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem z dela parc. 
št. 122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, se 
nahaja na skrajnem severnem obrobju sta-
rega mestnega jedra Kopra, v ureditvenem 
območju za poselitev, na območju za cen-
tralne dejavnosti, v naselju Koper.

Poslovni prostor, Dekani 9, stoječ na 
parc. št. 108/2, k.o. Dekani, se nahaja v na-
selju Dekani. Stavba je locirana na območju 
križišča Bivje, nad regionalno cesto II. reda 
Rižana – Dekani. Poslovni prostor se nahaja 
v pritličju prostostoječe dvoetažne stavbe.

Poslovni prostor na naslovu Koper, 
Gramscijev trg 1, stoječ na parc. št. 444, 
k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu 
mestnega jedra. Poslovni prostor je lociran 
v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. 
V preteklosti se je v prostoru odvijala gostin-
ska dejavnost.

Poslovni prostor, v Kopru, Triglavska 
ulica 7, stoječ na parc. št. 717/2, k.o. Ko-
per, se nahaja v centralnem delu mestnega 
jedra. Prostor se nahaja v pritličju več sta-
novanjske stavbe in je potreben temeljite 
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prenove. V prostoru se trenutno odvija če-
vljarska dejavnost.

Poslovni prostor na naslovu Koper, Tru-
barjeva ulica 1, stoječ na parc. št. 144/1, 
k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu 
mestnega jedra. Prostor je zgrajen do IV. 
gradbene faze.

Poslovni prostor na naslovu Koper, Ulica 
pri Velikih vratih 6, stoječ na parc. št. 1053, 
k.o. Koper, se nahaja v južnem delu mestne-
ga jedra. Prostor se nahaja v pritličju no-
vejše adaptirane stavbe in je bil prenovljen 
v sklopu prenove objekta.

Poslovni prostor na naslovu Koper, Žu-
pančičeva ulica 35, stoječ na parc. št. 982, 
k.o. Koper, se nahaja v centralnem delu 
mestnega jedra. Prostor je lociran v pritli-
čju poslovno stanovanjskega objekta in je 
potreben temeljite prenove. Prostor je tre-
nutno oddan za frizersko dejavnost in v na-
ravi predstavlja zaokrožitev stanovanja v za-
sebni lasti.

Poslovni prostor na naslovu Koper, Val-
vasorjeva 43, stoječ na parc. št. 957, k.o. 
Koper, se nahaja v južnem delu mestnega 
jedra. Prostor se nahaja v pritličju novejše 
adaptirane stavbe in je bil prenovljen v sklo-
pu prenove objekta. Po svoji naravi služi 
kot skladišče.

Nepremičnine s parc. št. 5718/4, 5734/2, 
5734/3, 5732, 5730, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 
5727/1, 5727/2, 5729/1, 5729/2, 5837/10, 
5837/17, 5837/19, 5837/28, 5837/32, 
5842/19 in 5842/20, vse k.o. Bertoki se na-
hajajo v ureditvenem območju za poselitev, 
na območju za pro izvodne dejavnosti, na 
območju Sermina.

Poslovni objekt na naslovu Lazaret 2, 
stoječ na parc. št. 1827/15, k.o. Jernej, s pri-
padajočim parkiriščem oziroma dvoriščem 
s parc. št. 1827/14 in 385.S, obe k.o. Jernej, 
se nahaja v ureditvenem območju za poseli-
tev, na območju za centralne dejavnosti, na 
območju mejnega prehoda Lazaret. Poslov-
ni objekt v naravi predstavlja bivši gostinski 
lokal, s katerim je upravljalo podjetje MTS 
Kompas d.d.

Poslovni objekt na naslovu Lazaret 4a, 
stoječ na parc. št. 1827/13, k.o. Jernej in 
poslovni objekt na naslovu Lazaret 10, sto-
ječ na parc. št. 1827/11, k.o. Jernej, s pri-
padajočim parkiriščem oziroma dvoriščem 
s parc. št. 1827/19, 2050/2 in 2199/2, vse 
k.o. Jernej, se nahajata v ureditvenem ob-
močju za poselitev, na območju za centralne 
dejavnosti, na območju mejnega prehoda 
Lazaret. Izhodiščna vrednost nepremičnin 
je bila določena upoštevaje obstoječe naje-
mno razmerje z gospodarsko družbo Kom-
pas Lazaret d.o.o., Lazaret 4a, Ankaran, ki 
ima predmetni prostor še vedno v uporabi.

Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 
54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo v ure-
ditvenem območju za poselitev, v območju 
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran – 
na območju Debelega rtiča.

Nepremičnine s parc. št. 413, 414 in 417, 
vse k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem 
območju za poselitev, na območju za cen-
tralne dejavnosti, v naselju Ankaran.

Nepremičnine s parc. št. 1982/8, 
1981/14, 1981/12, 1981/11, 1970/5, 1970/2, 
1969/3,1968/3, 2013/13, 2013/11, vse k.o. 
Semedela, se nahajajo v ureditvenem ob-
močju za poselitev, na območju za stanova-
nja, na območju Nad Dolinsko cesto.

Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. 
Semedela, se nahaja delno znotraj uredi-
tvenega območja za poselitev, območje za 
stanovanja in delno znotraj ureditvenega ob-
močja državnega lokacijskega načrta – par-
cele nad predorom Markovec. Do sprejetja 
PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se 
območje začasno ureja s PUP.

Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Van-
ganel se nahaja na območju urbanih ze-
mljišč namenjenih za mešano urbano rabo, 
območja izvenmestnih naselij, v naselju Mali 
Čentur.

Vse predmetne nepremičnine se naha-
jajo na območju, ki se ureja po določilih Od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih v Me-
stni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 
in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 
22/09), razen nepremičnin s parc. št. 122/1, 
122/2, 139 in 13/1, vse k.o. Koper, ki se 
urejajo po določilih Odloka o ureditvenem 
načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, 
št. 2/94, Uradni list RS, št. 61/04, 10/05, 
58/07), nepremičnin s parc. št. 444, 717/2, 
144/1, 1053, 982, 957, vse k.o. Koper, ki se 
nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom 
o prostorskih ureditvenih pogojih za pose-
ge v prostor na območju mestnega jedra 
mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne 
objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 
– obvezna razlaga, 39/2007 – obvezna raz-
laga, 65/2010 – spremembe in dopolnitve, 
14/2011 – obvezna razlaga), nepremič-
nin s parc. št. 5837/10, 5837/17, 5837/19, 
5837/28, 5837/32 in 5842/19, vse k.o. Ber-
toki, ki se nahajajo na območju, ki se ureja 
z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za 
drugi tir železniške proge na odseku Divača 
Koper (Uradni list RS, št. 43/2005), katera 
je v fazi spremembe za določitev nove na-
menske rabe zemljišča, nepremičnin s parc. 
št. 5718/4, 5734/2, 5734/3, 5732, 5730, 
5728/1, 5728/2, 5728/3, 5727/1, 5727/2, 
5729/1, 5729/2, vse k.o. Bertoki, ki se na-
hajajo na območju, ki se ureja po določilih 
Odloka o ureditvenem načrtu »Gradbena 
cona Sermin« (UO, št. 32/87), nepremičnin 
s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, ki se ureja 
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih 
Žusterna (UO, št. 29/2001) ter nepremič-
nin s parc. št. 1982/8, 1981/14, 1981/12, 
1981/11, 1970/5, 1970/2, 1969/3,1968/3, 
2013/13, 2013/11, vse k.o. Semedela, ki 
se nahajajo na območju, ki se ureja z Od-
lokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko 
cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 
40/03, Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 
39/07, 22/08), kateri je v postopku spre-
membe za določitev nove namenske rabe 
objektov (stanovanjska – pod zap. št. 19 in 
20, ter trgovsko poslovna dejavnost – pod 
zap. št. 17 in 18).

Nepremičnine, ki so predmet javne draž-
be predstavljajo stvarno premoženje v lasti 
Mestne občine Koper, katerega slednja ne 
potrebuje za opravljanje svojih nalog, skla-
dno s 4. členom Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10).

Kolikor bi se na nepremičninah, ki 
so predmet javne dražbe izkazalo, da so 
obremenjene z gospodarsko javno infra-
strukturo, se kupec zaveže skleniti ustre-
zno služnostno pogodbo v korist upravljavca 
navedene infrastrukture.

Posamezna nepremičnina bo prodana 
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, 
da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodaj-
no pogodbo v roku 15 dni po zaključku draž-
be. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je 
od nakupa odstopil in ima Mestna občina 
Koper pravico zadržati vplačano varščino.

Vpis v zemljiško knjigo se opravi na pod-
lagi zemljiško knjižnega dovolila po plačilu 
celotne kupnine.

6. Plačilo celotne kupnine: kupec je 
dolžan plačati celotno kupnino najkasneje 
v 30 dneh od izdaje računa s strani proda-
jalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina 
pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna 
kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna po-
godba šteje za razdrto.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba se bo vršila dne 23. 8. 2012, v prostorih 
sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, 
Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 
10. uri. Kandidati se bodo morali pred za-
četkom draženja zainteresirane nepremični-
ne izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. 
št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe 
ne predloži zahtevanih podatkov oziroma 
ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne 
more sodelovati na javni dražbi.

8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača 

ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu 
s pravnim redom RS lahko postane lastnik 
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, v pri-
meru, da se prijavi pravna oseba;

– predloži izvirnik veljavnega osebnega 
dokumenta in davčno številko, če se prijavi 
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni 
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, 
če se prijavi samostojni podjetnik;

– predloži pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe, pri čemer mora 
biti podpis overjen, v primeru če se v imenu 
ponudnika javne dražbe udeleži pooblašče-
nec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu var-
ščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa 
overjeno kopijo listine.

9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni 

dražbi morajo vplačati varščino v višini 20 % 
od izklicne cene nepremičnin na podračun 
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila (UJP) 
– Urad Koper številka: 01250-0100005794, 
obvezni sklic na številko 00 478-368-2012-
…….(zap. št. nepremičnine). Varščino je po-
trebno vplačati najkasneje do vključno 21. 8. 
2012. Varščina bo neuspelim ponudnikom 
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po 
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudni-
ku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil 
pogodbe ali plačal kupnine, lahko organiza-
tor javne dražbe obdrži varščino.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu 

videno – kupljeno, zato morebitne reklama-
cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 
najvišjo ceno.

Dražbo vodi član Komisije za vode-
nje postopkov razpolaganja in upravljanja 
s stvarnim premoženjem občine (v nadalje-
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vanju: komisija) ter je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za 
posamezno nepremičnino. Takrat komisija 
ugotovi komu in po kakšni ceni je bil pred-
met javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

Če izklicna cena ni bila dosežena, je jav-
na dražba neuspešna.

Ugovore proti dražbenem postopku je 
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik 
o poteku dražbe. Morebitne spore reši ko-
misija.

Mestna občina Koper lahko brez kakr-
šnekoli odškodninske odgovornosti kadar-
koli prekine oziroma ustavi postopek proda-
je, ne da bi za to navedla razloge.

11. Stroški vezani na pogodbo: stroške 
sklenitve pogodbe, davek na dodano vre-
dnost oziroma davek na promet nepremič-
nin, stroške notarskih storitev ter takso za 
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepre-
mičnin.

12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si 
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji pro-
daji nepremičnin in neodplačno ter časovno 
neomejeno služnost za potrebe izgradnje 
objektov in omrežja javne komunalne in-
frastrukture.

13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne 
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10).

14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila 
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko in-
teresenti dobijo na Uradu za nepremični-
ne Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, 
v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 7113-0002/2012 Ob-3710/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevni-

ca na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. 
do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11), 111. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 
103/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine 
Sevnica z dne 11. 4. 2012, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Sevnica 

in k.o. Žurkov Dol
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: 

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sev-
nica, tel. 07/816-12-00; faks 07/816-12-10.

2. Opis predmeta prodaje:

    
V naravi nepremičnine predstavljajo 

kmetijsko in gozdno zemljišče – manjšo 
kmetijo na koncu Florjanske ulice – Gline 
Jame v Sevnici. Kmetijsko zemljišče leži 
v okviru kompleksa zemljišč ob kozolcu – 
dolenjski toplar, ki stoji na parc. št. *241, 
k.o. Sevnica. Parcele so po namenski rabi 
opredeljene v območju kmetijskih zemljišč in 
lesno pro izvodnega gozda.

Parcele se bodo prodajale kot celota.
3. Izklicna cena: izklicna cena za ne-

premičnine pod točko 2. znaša skupaj 
31.820,42 EUR. Cena ne vključuje zakon-
sko določenega davka na promet nepre-
mičnin (2 %).

4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek 
višanja je 200,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na tran-

sakcijski račun Občine Sevnica 
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slo-
venije, na podlagi izdanega računa.

Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina 
lahko plača v več obrokih. V tem primeru 
mora kupec neplačani del kupnine ustrezno 
zavarovati, in sicer pravna oseba z nepre-
klicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi 
poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba 
z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.

Zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastnin-
ske pravice na nepremičnini v zemljiško knji-
go upravljavec nepremičnine izroči po preje-
mu celotne kupnine.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Če kupec ne porav-
na kupnine na določen način in v določenem 
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodaj-
na pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine 
v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila 
v posest ter bo vložen predlog za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiški knjigi.

6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet 
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna 
pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni 
po zaključku javne dražbe. Prodajno pogod-
bo pripravi Občina Sevnica.

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba 
bo v ponedeljek, 27. 8. 2012, v sejni sobi 
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, 
z začetkom ob 11.30.

8. Varščina: dražitelji morajo do začet-
ka javne dražbe vplačati varščino v znesku 
10 % vrednosti izklicne cene za nepremič-
nino (3.182,04 EUR). Varščina se naka-
že na transakcijski račun Občine Sevnica 
št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slo-
venije, s pripisom »Javna dražba – k.o. Sev-
nica in Žurkov Dol«.

9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje 
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na 
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno 
najkasneje v osmih dneh po zaključku jav-
ne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se 
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne 
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, orga-
nizator dražbe obdrži varščino.

10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi 
in rok za prijavo

Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali 
pravna oseba, ki je do začetka javne dražbe 
vplačala varščino in je pred začetkom javne 
dražbe predložila potrdilo o plačilu varščine 
s priloženo številko računa za primer vračila 
varščine.

Če se bo v imenu ponudnika javne draž-
be udeležil pooblaščenec, mora ta imeti ne-
omejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša 
na predmet javne dražbe in ga je podpisala 

Parc. št. k.o. Površina m2 Vrsta rabe Izklicna cena
v €

*241

Sevnica

79 stavbišče

31.820,42

1130/3 291 travnik
1130/5 11.079 njiva
1131/1 1.985 pašnik
1193/1 12.975 gozd

1194 3.525 gozd
190

Žurkov Dol

7.211 gozd
201/2 360 pašnik
202/1 3.273 njiva
202/2 234 pašnik

SKUPAJ 41.012 m2
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fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen 
pri upravnem organu ali pri notarju.

11. Pravila javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu vide-

no – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje.

Izklicna vrednost oziroma vsaka na-
daljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden 
od udeležencev javne dražbe cene ne zvi-
ša pred tretjim izklicem, se šteje, da je spre-
jeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko 
je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno 
dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega 
dražitelja se kot uspešnega pozove, da na 
zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je 
ponudil in se ga pozove k podpisu pogod-
be. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, 
je javna dražba neuspešna.

Javno dražbo bo vodila komisija za iz-
vedbo postopka javne dražbe oziroma poo-
blaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 
Pooblaščena oseba za vodenje javne draž-
be lahko s soglasjem predstojnika postopek 
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri če-
mer se dražiteljem povrnejo plačana varšči-
na in izkazani stroški za prevzem razpisne 
dokumentacije.

12. Informacije o podrobnejših pogojih:
Dodatne informacije o pogojih in pred-

metu javne dražbe se lahko pridobijo na 
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan 
med uradnimi urami pri Romanu Strlekar-
ju, tel. 07/816-12-69, e-pošta: roman.strle-
kar@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 478-0060/2007-09 Ob-3711/12
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 

cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) ter Letnega načrta ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Radlje ob 
Dravi za leto 2012, objavlja naslednjo

javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih 

zemljišč
1. Naziv in sedež prodajalca in orga-

nizatorja javne dražbe: Občina Radlje ob 
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob 
Dravi, matična št.: 5881811, ID za DDV: 
SI12310727.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
Predmet javne dražbe so nezazidana 

stavbna zemljišča na Hmelini v Radljah ob 

Dravi, namenjena za individualno stano-
vanjsko gradnjo. Izgradnja komunalne in-
frastrukture je v teku in bo zaključena naj-
kasneje do konca leta 2012, zaradi česar se 
zemljišča prodajajo kot komunalno urejena. 
Za vsa zemljišča je pridobljeno pravnomoč-
no enotno gradbeno dovoljenje. Projektna 
dokumentacija ni všteta v ceno in jo plača 
kupec.

Parc. št. 161/13 v izmeri 625 m2, izklic-
na cena 33.728,00 EUR, 161/14 v izme-
ri 631 m2, izklicna cena 33.980,00 EUR, 
161/20 v izmeri 630 m2, izklicna cena 
33.952,00 EUR, 161/21 v izmeri 624 m2, 
izklicna cena 33.697,00 EUR, 161/22 v iz-
meri 585 m2, izklicna cena 32.010,00 EUR, 
161/26 v izmeri 656 m2, izklicna cena 
38.639,00 EUR, 161/27 v izmeri 681 m2, 
izklicna cena 39.508,00 EUR, 161/7 v izmeri 
633 m2, izklicna cena 34.123,00 EUR, vse 
parcele ležijo v k.o. Radlje ob Dravi.

Izklicna cena ne vsebuje 20 % davka na 
dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Najnižji znesek njenega višanja: naj-
nižji znesek višanja izklicne cene za neza-
zidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR.

4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna po-
godba mora biti sklenjena v 15 dneh po 
opravljeni javni dražbi.

5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati 

kupnino roku 30 dni od podpisa pogod-
be. Prodajalec bo zemljiško knjižno dovoli-
lo  izdal po plačilu celotne kupnine; plačilo 
celotne kupnine v navedenem roku je bi-
stvena sestavina pogodbe. Če kupnina ni 
v celoti plačana v dogovorjenem roku, lah-
ko prodajalec zaračuna zakonite zamudne 
obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži 
varščino.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastnin-
ske pravice (overitve, takse za vpis v ze-
mljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV, 
plača kupec.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 21. av-

gusta 2012, na sedežu Občine Radlje ob 
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob 
Dravi, soba 313/III, s pričetkom ob 11.30. 
Javna dražba bo potekala za vsako posa-
mezno nepremičnino po vrstnem redu, kot 
so navedene v 2. točki te objave.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred 
pričetkom dražbe izkazati z dokazili iz 9. toč-
ke te objave.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo plačati varščino v viši-

ni 4.000,00 EUR (za draženje ene nepre-
mičnine neodvisno od parc. št.) na račun 
prodajalca št. 01301-0100010958 odprt pri 
Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine 
za javno dražbo – Hmelina«, najkasneje do 
ponedeljka, 20. 8. 2012, do 12. ure.

Plačana varščina se najugodnejšemu 
dražitelju vračuna v kupnino, ostalim draži-
teljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe.

Če najugodnejši dražitelj ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, prodajalec za-
drži že plačano varščino.

8. Dodatne informacije in ogled
Podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetnih nepremič-
ninah dobijo interesenti na sedežu Občine 
Radlje ob Dravi, tel. 02/887-96-35, kontak-
tna oseba Nadja Volmajer-Bezjak.

Ogled nepremičnin in dokumentacije 
v zvezi z nepremičninami je možen po pred-
hodnem dogovoru.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače 

ali tuje pravne ali fizične osebe, ki lahko 
v skladu s pravnim redom Republike Slo-
venije ali druge članice EU postanejo la-
stnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj 
zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, 
tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo 
o njenem plačilu;

– predloži notarsko overjeno pooblastilo, 
ki se mora nanašati na predmet javne draž-
be, če v imenu ponudnika na javni dražbi 
draži njegov pooblaščenec;

– predloži izpisek iz poslovnega registra 
(pravne osebe) oziroma izvirnik osebnega 
dokumenta (fizične osebe).

Organizator javne dražbe bo potrdil vse 
pravilne in pravočasne prijave.

Javna dražba se bo opravila v sloven-
skem jeziku.

10. Pravila javne dražbe
– Nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno-kupljeno«.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi 

najvišjo ceno.
– Dražitelj, ki ni uspel pri dražbi posame-

zne nepremičnine, lahko sodeluje pri javni 
dražbi naslednjih nepremičnin.

– Javna dražba za posamezno nepre-
mičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat 
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

– Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler zapisnik o poteku 
dražbe ni končan.

Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogod-
be o prodaji nepremičnine z najugodnejšim 
ponudnikom, oziroma lahko že začeti posto-
pek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je 
vrniti varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na 
spletni strani Občine Radlje ob Dravi, www.
radlje.si, in v Uradnem listu RS.

Občina Radlje ob Dravi
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 Ob-3697/12
Svet zavoda Mariborske razvojne agen-

cije p.o. objavlja v skladu z določili Akta 
o ustanovitvi Mariborske razvojne agencije 
p.o. in drugimi internimi akti razpis za de-
lovno mesto:

direktor zavoda.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba tehnične, eko-

nomske ali pravne smeri,
– znanje dveh tujih jezikov (angleščina 

aktivno),
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od 

tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– ne sme se kot družabnik družbe z ome-

jeno odgovornostjo ali osebne družbe ukvar-
jati z dejavnostjo, ki je v konkurenčnem raz-
merju z dejavnostjo zavoda,

– ob prijavi na razpis mora kandi-
dat/ka predložiti tudi predlog razvoja dejav-
nosti zavoda za mandatno obdobje,

– kandidat/ka mora vlogi priložiti potrdilo 
o nekaznovanju ter potrdilo, da ni v kazen-
skem postopku.

Mandatna doba: 4 leta.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom 

dosedanjega dela in z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev posredujte na sedež 
zavoda: Mariborska razvojna agencija p.o., 
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor v roku 

21 dni po objavi. Na kuverto napišite: »Vlo-
ga za direktorja – Ne odpiraj«

Kandidate bomo o izbiri obvestili 
v 15 dneh po sklepu pristojnega organa.

Svet zavoda  
Mariborske razvojne agencije p.o.

Št. 110-826/2012 Ob-3717/12
Ministrstvo za pravosodje in javno upra-

vo razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
91/09 in 33/11):

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika 
na Delovnem sodišču v Kopru, Zunanjem 
oddelku v Novi Gorici.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena 
in posebne pogoje za izvolitev na mesto 
okrožnega sodnika, določene v 10. členu 
Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana 

(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi-

vališča ter
– kontaktno telefonsko številko.

Razpisi delovnih mest

Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško 
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmo-
žnosti in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-
ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
ga izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti ži-
vljenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z 
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni 
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o 
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev 
na razpisano sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev 
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodni-
ški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo pridobiva po-
datek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matične-
ga registra, podatek o državljanstvu pa od 
upravljavca centralne evidence o državljan-
stvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo, Ljub ljana, Žu-
pančičeva 3, do dne 31. 8. 2012.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo
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Št. 478-3/2012/3 Ob-3726/12
Javna agencija za civilno letalstvo Re-

publike Slovenije, Langusova ulica 4, 1000 
Ljub ljana, v skladu z 22. členom Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10) in 35. členom Uredbe o ravnanju 
s premoženjem države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javnega 
zbiranja ponudb: Javna agencija za civilno 
letalstvo Republike Slovenije, Langusova 
ulica 4, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet prodaje

Druge objave

Opis predmeta:

Naziv Podatek
Letalo, tip in model, serijska številka Dassault Falcon 2000 EX, 015
Registrska oznaka S5-ABR
Lastništvo Republika Slovenija
Upravljanje Javna agencija za civilno letalstvo RS
Leto pro izvodnje in nabave 2004

Tehnični podatki:

Naziv Podatek
Tip in model motorjev Pratt & Whitney PW 308 C
Serijska številka motorja 1 (LH): PCE-CF0025
Serijska številka motorja 2 (RH): PCE-CF0042
Letalo ur/ciklov 1769,53 hrs/793 cyc
Motor 1 (LH) ur/ciklov 1631,45 hrs/741 cyc
Motor 2 (RH) ur/ciklov 1658,15 hrs/725 cyc
Model APU Honeywell GTCP36-150; S/N P-340
Dolžina 20,23 m
Razpon kril 19,33 m
Višina 7,06 m
Masa/prazen 10.505,00 kg

Komercialni podatki:

Naziv Podatek
Kapaciteta 10 oseb
Maksimalna hitrost 0,8 macha

Status letala:

Plovnost: EASA Form 25 – Airworthiness certificate
EASA Form 15 – Airworthiness review certificate
Valid untill 12. 9. 2012

Vzdrževanje – redno
– maja 2010 opravljen C1 pregled
– aprila 2012 opravljen servisni pregled 1A/3A/1A+Z 

Podatki iz rubrik Letalo ur/ciklov ter št. 
ur/ciklov za motor 1 in 2 odražajo stanje na 
dan 24. 5. 2012 in se do odprodaje letala 
spreminjajo zaradi ohranjanja stalne plov-
nosti in vzdrževanja letala.
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3. Vrsta pravnega posla: prodaja letala.
4. Ogled letala: ogled letala bo mogoč 

po predhodnem dogovoru.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo po-

drobnejše informacije o predmetu prodaje za 
namen oblikovanja ponudbe za nakup letala 
pri osebi za stike: Polonci Vagaja Hribar, tel. 
+386 1 244 66 03, el. naslov: polona.vaga-
ja-hribar@caa.si.

5. Višina varščine
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdi-

lo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene 
cene. Varščino vplačajo na transakcijski ra-
čun Javne agencije za civilno letalstvo Re-
publike Slovenije, št: IBAN SI56 0110 0600 
0036 204, s pripisom, varščina za nakup le-
tala 2012.

Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne 
bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa 
brez obresti vrnjena v roku 30 dni po posla-
nem pisnem obvestilu o izbiri.

6. Pogoji prodaje
– Letalo je naprodaj po načelu videno-ku-

pljeno.
– Ponudniki bodo o izidu postopka javne-

ga zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb.

– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni 
po potrditvi prejema elektronskega obvestila 
o izbiri oziroma po vročitvi obvestila o izbiri 
skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.

– Prodajalec bo kupcu izročil letalo, kupec 
pa bo letalo prevzel v roku 8 dni po plačilu 
celotne kupnine.

– Do izročitve predmeta pogodbe kup-
cu, trpi nevarnost naključnega uničenja ali 
poškodovanja stvari prodajalec, z izročitvi-
jo predmeta pogodbe pa preide nevarnost 
na kupca. Če predmet pogodbe ni bil izro-
čen kupcu zaradi kupčeve zamude, preide 
nevarnost na kupca takrat, ko pride kupec 
v zamudo.

– Stroški prepisa letala ter drugi morebitni 
stroški, povezani s prodajo, bremenijo kupca.

– Vse stroške in dajatve, ki se nanašajo 
na vzdrževanje, plovnost, zavarovanje ter 
druge zadeve v zvezi s predmetom pogod-
be nosi do izročitve prodajalec, od izročitve 
dalje pa kupec.

– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki 
ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora 
biti izražena v eurih in ne sme biti nižja od 
12.600.227,00 EUR. Če je med prejetimi po-
nudbami več najugodnejših ponudb, bo pro-
dajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih 
pogajanj.

– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale zahtevane pogoje.

Pisna ponudba mora vsebovati: naziv 
ponudnika, naslov in telefonsko številko ter 
ponujeno ceno. Predložiti je potrebno:

– potrdilo o vplačani varščini,
– priloženo celotno številko računa z na-

vedbo banke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema raz-

pisne pogoje in
– pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju 

ponudb, če je oseba zastopnik.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec 

poravna kupnino na podlagi izstavljenega 
računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku 
30 dni na račun Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije št. IBAN SI56 
0110 0600 0036 204. Plačilo celotne kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe.

8. Rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pri-

spele najpozneje do vključno 27. 8. 2012 do 
14. ure na naslov: Javna agencija za civil-
no letalstvo Republike Slovenije, Langusova 
ulica 4, 1000 Ljub ljana, po pošti ali osebno 
na vložišče Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljub ljana 
(nadstropje 1, soba 18). Na sprednji strani 
ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – 
Ponudba – Prodaja letala – 2012«. Na zadnji 
strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov ponudnika.

9. Rok vezanosti ponudnikov na dano po-
nudbo: ponudniki so vezani na dano ponud-
bo do 31. 12. 2012.

10. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo 31. 8. 2012, ob 11. uri, 
v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor, Langusova ulica 4, Ljub ljana (sejna 
soba 601, 6. nadstropje).

11. Ustavitev postopka: Vlada Republike 
Slovenije lahko do sklenitve pravnega posla 
postopek prodaje ustavi, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih 
stroškov za prevzem razpisne dokumenta-
cije.

12. Oseba za stike za izvedbo postop-
ka javnega zbiranja ponudb: ime in priimek: 
Polonca Vagaja Hribar, elektronski naslov: 
polona.vagaja-hribar@caa.si.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je ob-
javljeno tudi na spletni strani Javne agenci-
je za civilno letalstvo Republike Slovenije: 
http://www.caa.si in v tuji strokovni letalski 
literaturi.

Javna agencija za civilno letalstvo
Republike Slovenije

Št. 478-3/2012/3 Ob-3727/12
Contracting Authority: Pursuant to the 

Act on Physical Assets of the State, Regions 
and Municipalities (RS Official Gazette, no. 
86/10) and the Decree on the Management 
of Physical Assets of the State, Regions 
and Municipalities (RS Official Gazette, no. 
34/11), the Civil Aviation Agency of the Re-
public of Slovenia, Langusova ulica 4, 1000 
Ljub ljana announces

Call for Tenders
for Sale of Movable Property

1. Name and seat of the tendering autho-
rity: Civil Aviation Agency of the Republic of 
Slovenia, Langusova ulica 4, 1000 Ljub ljana.

2. Subject of sale
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Description

Description Information
Aircraft, type and model, serial number Dassault Falcon 2000 EX, 015
Registration mark S5-ABR
Ownership Republic of Slovenia
Operator Civil Aviation Agency of RS
Year of production and purchase 2004

Technical information:

Description Information
Engine type and model Pratt & Whitney PW 308 C
Serial number of engine 1 (LH): PCE-CF0025
Serial number of engine 2 (RH): PCE-CF0042
Aircraft hrs/cyc 1769,53 hrs/793 cyc
Engine 1 (LH) hrs/cyc 1631,45 hrs/741 cyc
Engine 2 (RH) hrs/cyc 1658,15 hrs/725 cyc
Model APU Honeywell GTCP36-150; S/N P-340
Length 20,23 m
Wing span 19,33 m
Height 7,06 m
Empty weight 10.505,00 kg

Commercial information:

Description Information
Capacity 10 persons
Maximum speed 0,8 Mach

Status of aircraft:

Airworthiness: EASA Form 25 – Airworthiness certificate
EASA Form 15 – Airworthiness review certificate
Valid until 12. 9. 2012

Maintenance – regular
– C1 inspection in May 2010
– 1A/3A/1A+Z maintenance check in April 2012

Information in the sections Aircraft 
hrs/cyc and no. of hrs/cyc for engines 1 and 
2 reflects the situation on 24 May 2012 and 
is subject to change due to the continuing ai-
rworthiness and maintenance of the aircraft 
until its sale.

3. Type of legal transaction: Sale of 
aircraft.

4. Inspection of aircraft
Inspection of aircraft will be possible on 

the basis of a preliminary arrangement.
Interested buyers can obtain detailed 

information on the subject of sale for their 
tenders at the following point of contact: Po-
lonca Vagaja Hribar, tel. +386 1 244 66 03, 
e-mail: polona.vagaja-hribar@caa.si.

5. Tendering security
Tenders must be accompanied with 

a certificate of paid security in the amount of 
10 % of the tendered price. Security shall be 
paid on the transaction account of the Civil 
Aviation Agency of the Republic of Slovenia, 
no: IBAN SI56 0110 0600 0036 204, under 
»Security for the purchase of aircraft 2012«.

The security will be included in the pur-
chase price of the successful tenderer or 
withheld if the tenderer fails to conclude 
a contact. Unsuccessful tenderers will re-
ceive the security without interest within 
30 days after the written contract award 
notification.

6. Conditions of sale
– The aircraft will be sold on an »as is« 

basis.
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– Tenderers will receive written notificati-
on about the result of the tender procedure 
within 8 days after the public opening of 
tenders.

– The successful tenderer is obliged to 
conclude a contract of sale with the seller 
within 15 days after confirmed receipt of no-
tification of the contract award in electronic 
form, or within 15 days of the service of the 
notification of the contract award.

– The seller shall hand over the aircraft 
to the buyer, and the buyer shall take over 
the aircraft within 8 days upon paying the 
full purchase price.

– Until handover of the subject of the 
contract to the buyer, the seller will suffer 
incidental demolition or damage to property. 
When the subject of the contract is handed 
over, the buyer will suffer damage. If the 
subject of the contract has not been handed 
over to the buyer due to the buyer's delay 
in taking over the aircraft, the buyer shall 
suffer damage from the start of the delay.

– Expenses for transfer of ownership 
and any other costs arising from the sale 
will be borne by the buyer.

– All expenses and charges arising from 
maintenance, airworthiness, insurance and 
other matters in relation to the subject of 
the contact incurred until handover of the 
aircraft will be borne by the seller. Expenses 
incurred after handover of the aircraft will be 
borne by the buyer.

– The best tenderer will be selected on 
the basis of the price. The best tenderer is 
the one offering the highest price. The price 
tendered shall be expressed in Euros and 
cannot be lower than 12.600.227,00 EUR. 
Should there be several qualifying tenders 
among the ones received, the selection will 
be based on further negotiations.

– Only tenders meeting the required 
conditions will be considered.

The written tender shall include: name 
of tenderer, address and telephone number, 
and the tender price. Tenderers are requi-
red to furnish:

– Certificate of paid security;
– Complete bank account number and 

bank details;
– Written statement about acceptance of 

tender conditions; and
– Power of attorney for a person par-

ticipating as an agent in the opening of 
tenders.

7. Method and term of the purchase pri-
ce payment

The buyer shall pay the price accor-
ding to the invoice issued by the seller 
on the account of the Civil Aviation Agen-
cy of the Republic of Slovenia no. IBAN 
SI56 0110 0600 0036 204 within 30 days at 
the latest. The payment of the full purchase 
price within the fixed timeframe is the es-
sential element of the sales contract.

8. Terms for submission of tenders
Tenders should be delivered to the ad-

dress: Javna agencija za civilno letalstvo 
Republike Slovenije, Langusova ulica 4, 
1000 Ljub ljana, by mail or in person to the 
mailroom (Ministry of Infrastructure and 
Spatial Planning, Langusova ulica 4, 1000 
Ljub ljana, 1st floor, room no. 18) by 2 pm on 
27 August 2012 at the latest in order to be 
considered for opening. The front page of 
the envelope shall bear the inscription: »Ne 
odpiraj – Ponudba – Prodaja letala -2012« 
(in English: Do not open – Tender – Sale 

of Aircraft – 2012). The back page of the 
envelope shall be furnished with the name 
and address of the tenderer.

9. Tender validity period: Tenderers shall 
be bound by their tenders until 31 Decem-
ber 2012.

10. Time and location of the opening of 
tenders

Public opening of tenders will take place 
at 11 am on 31 August 2012 in the premises 
of the Ministry of Infrastructure and Spatial 
Planning, Langusova ulica 4, Ljub ljana (6th 
floor, conference room no. 601).

11. Termination of procedure
The Government of the Republic of Slo-

venia may terminate the sale procedure be-
fore the conclusion of the legal transaction, 
whereby tenderers shall be compensated 
for their expenses in the amount of costs 
stated for the receipt of the tender docu-
mentation.

12. Point of contact for the tender pro-
cedure: First name and last name: Polonca 
Vagaja Hribar, E-mail address: polona.va-
gaja-hribar@caa.si.

The text of the call for tenders has been 
published on the website of the Civil Avi-
ation Agency of the Republic of Slovenia: 
http://www.caa.si. The intent for sale can 
also be found in international aviation pu-
blications.

Civil Aviation Agency  
of the Republic of Slovenia

Št. 007-960/2012/3 Ob-3639/12
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena 

Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih 
cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 
objavlja razrešitve:

1. Staneta Kalina, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje motor-
na vozila, podpodročje avtomobilska stroka, 
z dnem 14. 6. 2012,

2. Tomaža Krajnca, sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje pro-
met, podpodročje promet cestni, z dnem 
20. 6. 2012,

3. Andreja Kovačiča, sodnega izveden-
ca, imenovanega za strokovno področje 
kmetijstvo, podpodročje kmetijstvo splošno, 
z dnem 9. 6. 2012,

4. Dušana Kočevarja, sodnega izveden-
ca, imenovanega za strokovno področje 
stroji in oprema, podpodročje kovinska in 
nekovinska predelovalna oprema stroji in 
naprave, z dnem 13. 6. 2012,

5. Aleša Klemenca, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje goz-
darstvo, podpodročje gozdarstvo splošno, 
z dnem 11. 6. 2012,

6. Mirana Muhiča, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje gradbeništvo splo-
šno in sodnega izvedenca, imenovanega 
za strokovno področje gradbeništvo, pod-
področje gradbeništvo splošno, z dnem 
15. 6. 2012,

7. Ivana Medice, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje gradbeni-
štvo, podpodročji stavbna zemljišča in viso-
ke gradnje, z dnem 15. 6. 2012,

8. Jakiše Jakova Mioča, sodnega izve-
denca, imenovanega za strokovno podro-
čje medicina, podpodročje splošna kirurgija, 
z dnem 15. 6. 2012,

9. Pavla Mraka, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje gradbeni-

štvo, podpodročje gradbeništvo splošno in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro-
kovno področje gradbeništvo, podpodročje 
gradbeništvo splošno, z dnem 15. 6. 2012,

10. Nevene Murko, sodne izvedenke, 
imenovane za strokovno področje ekonomi-
ja, podpodročje ekonomija splošno, z dnem 
15. 6. 2012,

11. Gojmirja Meška, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje visoke gradnje in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro-
kovno področje gradbeništvo, podpodročje 
visoke gradnje, z dnem 15. 6. 2012,

12. Albina Mavsarja, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročje visoke gradnje in 
sodnega izvedenca, imenovanega za stro-
kovno področje gradbeništvo, podpodročje 
visoke gradnje, z dnem 12. 6. 2012,

13. Ernesta Napasta, sodnega cenilca, 
imenovanega za strokovni področji elektro 
stroka, podpodročje elektroenergetika ter 
stroji in oprema, podpodročje kovinska in 
nekovinska predelovalna oprema stroji in 
naprave in sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovni področji elektro stroka, 
podpodročje elektroenergetika ter stroji in 
oprema, podpodročje kovinska in nekovin-
ska predelovalna oprema stroji in naprave, 
z dnem 21. 6. 2012,

14. Štefana Nemeša, sodnega izveden-
ca, imenovanega za strokovno področje 
varstvo pri delu in požarna varnost, pod-
področje varstvo pri delu splošno, z dnem 
9. 6. 2012,

15. Aleksandra Obrechta, sodnega ce-
nilca, imenovanega za strokovno področje 
stroji in oprema, podpodročje kovinska in 
nekovinska predelovalna oprema stroji in 
naprave, z dnem 13. 6. 2012,

16. Huga Oitzla, sodnega cenilca, ime-
novanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji gradbeni objekti in 
stavbna zemljišča in sodnega izvedenca, 
imenovanega za strokovno področje grad-
beništvo, podpodročji gradbeni objekti in 
stavbna zemljišča, z dnem 12. 6. 2012,

17. Franca Pustoslemška, sodnega ce-
nilca, imenovanega za strokovno področje 
elektro stroka, podpodročje elektroenerge-
tika, z dnem 9. 6. 2012,

18. Martine Pleho, sodne cenilke, ime-
novane za strokovno področje gradbeni-
štvo, podpodročje visoke gradnje in sodne 
izvedenke, imenovane za strokovno podro-
čje gradbeništvo, podpodročje visoke gra-
dnje, z dnem 27. 6. 2012,

19. Stanislava Peternelja, sodnega ce-
nilca, imenovanega za strokovno področje 
kmetijstvo, podpodročje kmetijstvo splošno 
in sodnega izvedenca, imenovanega za 
strokovno področje kmetijstvo, podpodro-
čje kmetijstvo splošno, z dnem 11. 6. 2012.

20. Romana Robasa, sodnega izveden-
ca, imenovanega za strokovno področje 
stroji in oprema, podpodročje procesna teh-
nološka oprema in naprave, z dnem 12. 6. 
2012,

21. Miroslava Škabarja, sodnega cenil-
ca, imenovanega za strokovno področje 
gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo 
splošno in sodnega izvedenca, imenova-
nega za strokovno področje gradbeništvo, 
podpodročje gradbeništvo splošno, z dnem 
15. 6. 2012.

Ministrstvo za pravosodje 
 in javno upravo
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 Ob-3737/12
Javno vabilo k oddaji ponudb

za večinski delež v družbi  
Šport hotel Pokljuka d.o.o.  

v lasti Družbe za spodbujanje  
razvoja TNP d.d. 
(podaljšanje roka  

za oddajo zavezujočih ponudb)
Prodajalec: Družba za spodbujanje ra-

zvoja Triglavskega narodnega parka d.d., 
Metelkova 7, 1000 Ljub ljana na podla-
gi 42. člena statuta in soglasja skupščine 
z dne 23. 12. 2011.

Predmet prodaje: 74,7995 % delež 
v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o., Gore-
ljek 103, 4247 Zgornje Gorje, katerega knji-
govodska vrednost je na dan 31. 12. 2011 
znašala 1.107.690 EUR.

Prodajalec namerava prodati delež v ce-
loti in na podlagi tega oglasa vabi intere-
sente, da sodelujejo v postopku javnega 
zbiranja ponudb za nakup.

Vsi ostali pogoji ostanejo nespremenje-
ni in so bili objavljeni v Uradnem listu RS, 
št. 43 z dne 8. 6. 2012.

Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na 
sedež Družbe za spodbujanje razvoja Tri-
glavskega narodnega parka d.d., Metelkova 
7, 1000 Ljub ljana najkasneje do 17. 9. 2012 
do 12. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti 
z oznako: „Ne odpiraj – Ponudba Šport Ho-
tel Pokljuka “.

Družba za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega parka d.d.

 Ob-3620/12
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Piv-

ka, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 
Letnega načrta razpolaganja občinskega 
stvarnega in finančnega premoženja za leto 
2012 in njegovih dopolnitev, ki je priloga Od-
loka o proračunu Občine Pivka za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 107/11)

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. 05/72-10-100, faks 
05/72-10-102.

2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in shramba, št. 8, v iz-

meri 77.41 m2, Vilharjeva ulica 13, 6257 Piv-
ka, parc. št. 2501, k.o. Petelinje, ID oznaka: 
2501-365-8.

Izhodiščna cena: 58.000,00 EUR.
2.2. Stanovanje in shramba, št. 28, v iz-

meri 64.69 m2, Kolodvorska cesta 14b, 6257 
Pivka, parc. št. 2501, k.o. Petelinje, ID ozna-
ka: 2501-519-28.

Izhodiščna cena: 63.200,00 EUR.
– Nepremičnine so v lasti Občine Pivka.
– Nepremičnine so proste vseh bremen.
– Pravno stanje nepremičnin je urejeno.
– Prodajalec je dolžan plačati predpisa-

ne davčne dajatve na promet nepremičnin 
in stroške notarske overitve te pogodbe, vse 
ostale stroške (stroške prenosa lastninske 
pravice itd.) plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena 

v obliki zasebne listine.

3.2. Nepremičnine se prodajo po načelu 
videno – kupljeno in kupec nima pravice 
uveljavljati na nepremičnini kasnejših rekla-
macij. Kupec kupuje nepremičnine v sta-
nju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih 
pravic.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogod-
be v navedenem roku, se najugodnejšemu 
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši 
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Pivka pravico zadr-
žati vplačano varščino.

3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest 
s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu 
z določili prodajne pogodbe.

3.5. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano 
za vplačano varščino) v roku 8 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina 
pogodbe.

4. Način in rok plačila kupnine: ku-
pnino bo kupec poravnal na zakladni-
ški podračun Občine Pivka, št. računa: 
01100-0100009167 pri Banki Slovenije, 
v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe, v enkratnem znesku.

5. Pogoji za udeležbo v postopku javne-
ga zbiranja ponudb

5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebo-
vati:

1. podatke o ponudniku (ime, prii-
mek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, 
EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, 
naziv in naslov banke za vračilo varščine),

2. navedbo nepremičnine, na katero 
se ponudba nanaša,

3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja 
od objavljene izhodiščne cene nepremič-
nine,

4. priloge iz točke 5.4. teh pogojev za 
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati popolno 
ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 
vključno petka, 17. 8. 2012, do 15. ure. 
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skla-
du z določili tega razpisa, je pristojna komi-
sija ne bo upoštevala.

5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo 
priporočeno po pošti ali jo oddati v spreje-
mni pisarni Občine Pivka, v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za na-
kup nepremičnine« ter navedbo zaporedne 
številke nepremičnine na katero se nanaša 
ponudba, in sicer:

– »2.1.« za nepremičnino, navedeno 
v točki 2 te javne ponudbe, pod zaporedno 
št. 2.1.,

– »2.2.« za nepremičnino, navedeno 
v točki 2 te javne ponudbe, pod zaporedno 
št. 2.2.,

na naslov Občina Pivka, Kolodvorska 
cesta 5, 6257 Pivka.

5.4. ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. kopijo osebnega dokumenta (fizič-

na oseba),
2. izpis iz poslovnega registra Slove-

nije (samostojni podjetniki posamezniki) ne 
starejši od 3 mesecev,

3. izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) ne starejši od 3 mesecev,

4. potrdilo o plačani varščini,
5. pisno izjavo o sprejemanju pogojev 

javnega zbiranja ponudb,
6. izjavo o vezanosti na dano ponud-

bo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za 
oddajo ponudbe.

5.5. Pred obravnavo prispelih ponudb 
komisija preveri, ali so bile ponudbe pravo-
časne in popolne. Ponudba, ki bo prispela 
po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) 
ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči iz postopka in o tem obvesti 
ponudnika. Ne glede na navedeno v prej-
šnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal 
ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, 
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako po-
nudbo dopolni do odpiranja ponudb.

6. Varščina:
6.1. Interesenti, ki želijo sodelovati na 

javnem razpisu, morajo do izteka roka za 
oddajo ponudb vplačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene. Varščino se nakaže 
na zakladniški podračun Občine Pivka, št. 
računa: 01100-0100009167, pri Banki Slo-
venije z navedbo: »plačilo varščine za na-
kup nepremičnine«.

6.2. Vplačana varščina se izbranemu 
ponudniku šteje v kupnino, neuspelim po-
nudnikom 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 pogod-
be, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, 
organizator javnega razpisa obdrži v plača-
no varščino.

7. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

7.1. Komisija bo javno odpirala prispe-
le ponudbe v ponedeljek, 20. 8. 2012, ob 
12.15, v prostorih Občine Pivka.

7.2. Nepremičnina bo prodana ponu-
dniku, za katerega bo imenovana Komisija 
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponud-
bo. Edino merilo za izbor najugodnejše po-
nudbe je višina ponujene kupnine. Najugo-
dnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi 
najvišjo ceno za posamezno nepremičnino.

7.3. V primeru, da bo prispelo več naj-
ugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija 
takoj po zaključenem postopku javnega 
odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi 
ponudniki opravila še pogajanja v smislu 
pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to 
ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi 
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Šteje se, da je najvišja ponujena cena 
v postopku javnega zbiranja ponudb tudi 
izklicna cena v postopku javne dražbe, in 
da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 
sprejema tudi izklicno ceno v postopku jav-
ne dražbe.

Najnižji znesek višanja izklicne cene 
v javni dražbi bo 250,00 EUR.

Javna dražba za nepremičnino je kon-
čana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno 
ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti postopku izbire najugo-
dnejšega ponudnika je mogoče podati do-
kler ni končan zapisnik o poteku javnega 
odpiranja ponudb.

7.4. Ponudniki, ki se ne udeležijo jav-
nega odpiranja ponudb bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih 
ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

7.5. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje, je izključena. Organizator 
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javnega zbiranja ponudb lahko s soglas-
jem predstojnika postopek prodaje ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrne vplačana kavcija brez 
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo 
ponudniki pisno obveščeni.

8. Ogled nepremičnin in informacije: vse 
dodatne informacije o pogojih javnega raz-
pisa in natančnejše podatke o nepremičnini 
lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na 
tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana 
Lemut). Ogled je možen po predhodnem do-
govoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb 
je objavljeno tudi na internetnem naslovu: 
http://www.pivka.si.

Občina Pivka

Št. 478-0120/2012 Ob-3646/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvar-

nem premoženju države, pokrajin in ob-
čin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 Odl. 
US: U-I-294/07-16 in 86/10 – ZSPDLS) 
in 63. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl. US: 
U-I-294/07-16, 100/09, 49/10 in 34/11) Ob-
čina Šentjur objavlja

namero o ustanovitvi služnosti 
in 

javno zbiranje ponudb
za postavitev, uporabo in vzdrževanje 
sončne elektrarne na strehi JZ Vrtec 

Šentjur – enote Hruševec
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: 

Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
2. Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti:
1. Postavitev sončne elektrarne na strehi 

objekta: JZ Vrtec Šentjur – enota Hruševec, 
parc. št. 1313/1, 1319 in 1323, k.o. Šentjur, 
celotna strešna površina: 1.880,00 m2.

Služnost obsega pravico:
– Zgraditi sončno elektrarno na objektu 

oziroma strehi zgoraj navedenega objekta 
in izvedbo napeljave kablov in drugih insta-
lacij potrebnih za obratovanje navedenega 
objekta.

– Vzdrževati objekt – sončno elektrarno 
v skladu s tehničnimi zahtevami in razvojem 
na področju fotovoltaike.

– Dostop do nepremičnine in prehoda 
preko nje zaradi vzdrževanja in obratovanja 
objekta in naprave.

Služnost se ustanavlja za dobo 25 let od 
sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpo-
staviti računalniški sistem, preko katerega 
bo možno dnevno preverjati, kaj se dogaja 
z fotonapetostnimi moduli na strehi.

3. Vrsta pravnega posla
Z uspelim ponudnikom bo naročnik skle-

nil služnostno pogodbo za dobo 25 let, in 
sicer najkasneje v roku 15 dni po zaključku 
postopka javnega zbiranja ponudb. V po-
godbi se ponudnik zaveže, da bo:

– izdelal PZI projektno dokumentacijo,
– nosil vse stroške v zvezi z izgradnjo in 

vzdrževanjem sončne elektrarne na objek-
tih, ki so predmet služnosti,

– zaradi izgradnje ali obratovanja sonč-
ne elektrarne na svoje stroške nemudoma 
odpravil nepravilnosti ali poškodbe kritine 
na objektih,

– pridobil vsa upravna dovoljenja, ki so 
potrebna za izgradnjo sončne elektrarne, 
po preteku služnostnega obdobja na svo-
je stroške vzpostavil na strešnih površinah 
objektov prvotno stanje, v primeru, da se 
služnost ne podaljša,

– med izvajanjem del za postavitev 
sončne elektrarne upošteval in izvajal vse 
potrebne ukrepe varstva pri delu in var-
stva pred požarom, na svoje stroške za-
varoval izvedbo del in gradbišče in izročil 
lastniku nepremičnine kopijo zavarovalne 
police ter o sistemu obvestiti pristojno ga-
silsko enoto,

– objekt na strehi izvedel tako, da bo 
omogočal ugoden izplen investicije in njene 
donosnosti ter pri izgradnji uporabil fotovol-
taične module moči 245 Wp ali več s pozi-
tivno toleranco izhodne moči ter z najmanj 
25 letno linearno garancijo za doseganje 
izhodne moči. Vgrajeni razmerniki morajo 
zadostiti EURO učinkovitosti več kot 97,2 %,

– nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo 
služnostne pogodbe in vpisom v zemljiško 
knjigo.

Ponudnik se bo s podpisom pogodbe 
zavezal, da bo s postopki pridobitve ustre-
znih dovoljenj pričel takoj in da bo zaključil 
z izgradnjo sončne elektrarne najkasneje do 
30. 11. 2012.

Ponudnik mora predložiti.
1. Nepreklicno in nepogojno garancijo 

za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno 
garancijo ali kavcijo zavarovanje pri zavaro-
valnici) v višini 2.500 EUR. (OBR-17).

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost 
ponudbe v naslednjih primerih:

– če ponudnik umakne ali spremeni po-
nudbo v času njene veljavnosti, navedeni 
v ponudbi

ali
– če ponudnik, ki ga je naročnik v času 

veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju nje-
gove ponudbe, ne izpolni ali zavrne skleni-
tev pogodbe

ali
– po sklenitvi pogodbe ne predloži ban-

čne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti.

Garancija ali zavarovanje mora biti v ori-
ginalu ter velja 45 dni po preteku roka za 
odpiranje ponudb. Garancija mora biti vse-
binsko in pomensko enaka priloženem vzor-
cu garancije (OBR-6), ki je sestavni del te 
razpisne dokumentacije.

Kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku 
veljavnosti garancije ne pride do podpisa 
pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponu-
dnikov podaljšanje roka veljavnosti garanci-
je, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in 
odgovori v zvezi s podaljšanjem garancije 
morajo biti v pisni obliki.

Neunovčene bančne garancije za re-
snost ponudbe se po zaključku postopka 
oddaje javnega naročila vrne ponudnikom.

Finančno zavarovanje mora veljati za 
čas veljavnosti ponudbe.

2. Nepreklicna in nepogojna originalna 
izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponu-
dnik dobil garancijo brez zadržkov za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 
2.500,00 EUR in jo predložil, če bo izbran 
kot izvajalec. (priloga 6).

Izjava o izdaji garancije za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti mora biti vse-
binsko in pomensko enaka predloženemu 
vzorcu (priloga 7) iz razpisne dokumentacije 
z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj, kot 
je predviden čas izgradnje.

Če se bo rok za izvedbo naročila podalj-
šal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati 
tudi veljavnost garancije. Garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti naroč-
nik unovči, če izvajalec svojih obveznosti 
do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, 

v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku. Po-
nudnik (izvajalec) bo lahko ponudil tudi pre-
nesene garancije, to je garancije, ki mu jih 
bodo dali morebitni podizvajalci.

4. Pogoji pod katerimi se ponud-
ba predloži: ekonomska in finančna spo-
sobnost: ponudnik v zadnjih šestih mesecih 
ni imel blokiranega transakcijskega računa.

5. Pogoji za udeležbo v postopku zbira-
nja ponudb

Ponudba mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, fir-

mo, naslov oziroma sedež podjetja, EMŠO 
ali matično številko, davčno številko),

– dokazilo v zvezi z ekonomsko in fi-
nančno sposobnostjo: bilanca stanja in 
uspeha na dan 31. 12. 2011,

– reference: ponudnik je v zadnjih pe-
tih letih uspešno zgradil najmanj 5 sončnih 
elektrarn, velikosti posamezne elektrarne 
najmanj 50 kWp (priloga 8),

– potrdilo poslovne banke, iz katerega je 
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih noben 
od ponudnikovih odprtih transakcijskih raču-
nov ni bil blokiran,

– sklep o vpisu v sodni register, izpis iz 
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev, pisno izjavo o sprejemanju 
pogojev ponudbe,

– pisno izjavo o veljavnosti ponudbe še 
najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje 
ponudb.

6. Merilo za izbor: merilo za izbor je naj-
ugodnejša ponudba v smislu ponujenega 
najvišjega nadomestila za ustanovitev pred-
metne služnosti za dobo 25 let za služnost 
uporabe strehe.

7. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika

Ponudbe je potrebno posredovati najka-
sneje do ponedeljka, 13. 8. 2012, in sicer jih 
lahko ponudniki oddajo osebno ali po pošti 
v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – 
ponudba za postavitev sončne elektrarne«, 
na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 
3230 Šentjur. Šteje se, da je ponudba pri-
spela pravočasno, če je zadnji dan roka za 
oddajo ponudb predana v glavno pisarno (II. 
nadstropje) na naslovu naročnika.

Ponudba, ki bo prispela po razpisnem 
roku se bo štela kot nepravočasna ponudba 
in bo izločena iz postopka.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika obveščeni pisno v roku 15 dni 
po izbiri.

8. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpira-
nje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih 
ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe 
odprla v ponedeljek, 13. 8. 2012, v prostorih 
Občine Šentjur.

9. Ostale informacije
Vse dodatne informacije o pogojih iz jav-

nega razpisa in natančnejše podatke o ne-
premičninah, ki so predmet javnega raz-
pisa lahko ponudniki dobijo na telefonski 
številki: 03/747-13-25 – Polona Potisk ali 
03/747-13-38 – Erika Kosi ali na elektron-
skem naslovu: polona.potisk@sentjur.si ali 
erika.kosi@sentjur.si. Možen je tudi ogled 
nepremičnin po predhodnem dogovoru. Be-
sedilo javnega razpisa je objavljeno na sple-
tnih straneh Občine Šentjur.

Pravica Občine Šentjur, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnej-
šo ponudbo za predmet služnosti je izključe-
na. Občina Šentjur si pridržuje pravico, da 
z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe 
oziroma lahko župan začeti postopek ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, 
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ne da bi za to navedel razloge in brez od-
škodninske odgovornosti. Občina Šentjur bo 
v skladu s predpisi o razpolaganju s stvar-
nim premoženjem, v primeru prejema več 
najugodnejših ponudb, izvedla s ponudniki 
pogajanja.

Občina Šentjur

Št. 352-0030/2009 Ob-3647/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, 

8290 Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4), 35. člena Uredbe o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, 34/11), 34. čle-
na Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 63/11 in 103/11) ter sklepa Občinskega 
sveta Občine Sevnica, sprejetega na 12. 
redni seji dne 11. 4. 2012 objavlja

javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja 

Občine Sevnica
1. Predmet prodaje: dvosobno stanova-

nje št. 7, v I. nadstropju, v večstanovanjski 
stavbi, na naslovu Tržišče 43, p. Tržišče, 
neto tlorisne površine 51,72 m2, uporabne 
površine 44,08 m². Stanovanju pripada klet, 
v izmeri 6,76 m² in balkon, v izmeri 0,88 m².

2. Predmet prodaje je zaseden z naje-
mnikom in je v lasti Občine Sevnica.

3. Postopek sprejema in odpiranja po-
nudb

Javne ponudbe se bodo sprejemale od 
dneva objave javne ponudbe do vključno 
dne 14. 8. 2012, do 10. ure na naslovu Ob-
čina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti odda-
ne obvezno s priporočeno pošto najpozneje 
13. 8. 2012 (datum poštnega žiga na dan 
13. 8. 2012).

Upoštevane bodo podpisane pisne po-
nudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in 
druge navedene pogoje in bodo pravočasno 
prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti: 
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja 
Tržišče 43.«. Odpiranje ponudb bo potekalo 
dne 14. 8. 2012, ob 11. uri, v sobi št. 214 
Občine Sevnica. Ponudbe pod izklicno ceno 
ne bodo upoštevane.

4. Izklicna cena za stanovanje je 
22.000,00 EUR.

Pri stanovanju je v ceni vključena tudi 
solastnina na pripadajočem delu skupnih 
prostorov v razmerju do vrednosti odku-
pljenih prostorov in solastnina na pripada-
jočih skupnih delih, napravah in zemljišču 
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter 
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti 
celotnega objekta.

5. Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim ponudnikom, 

bo v roku 30 dni po zaključku sprejema 
ponudb, sklenjena kupoprodajna pogodba 
s plačilom kupnine v roku 8 dni od skleni-
tve pogodbe na transakcijski račun Občine 
Sevnica, št. 01310-0100008286. Plačilo ku-
pnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe je 
bistvena sestavina pravnega posla.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega 
ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni po 
odpiranju ponudb.

6. Merila za izbor in drugi pogoji:
– pri oddaji javnih ponudb lahko sode-

lujejo pravne osebe s sedežem v EU in 
fizične osebe, državljani EU, oziroma njiho-
vi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno 
pooblastilo,

– ponudba mora biti veljavna do 15. 9. 
2012,

– ponudniki morajo predložiti dokazilo 
o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku 
ali overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejše 
od 60 dni,

– ponudniki morajo do zaključka po-
stopka javne ponudbe plačati varščino 
v višini 10 % od izklicne cene stanovanja 
na transakcijski račun Občine Sevnica, 
št. 01310-0100008286, in se pri plačilu var-
ščine sklicevati na predmet prodaje ter do 
roka za odpiranje ponudb predložiti potrdilo 
o plačilu varščine,

– ponudniki morajo predložiti kopijo ban-
čne kartice oziroma potrdilo banke o odpr-
tem transakcijskem oziroma bančnem raču-
nu (vračilo varščine),

– izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval 
pogoje in ponudil najvišjo ceno,

– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni 
z najemniki, imajo najemniki predkupno pra-
vico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo 
izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe 
(udeležba predkupnih upravičencev na od-
piranju ponudb je obvezna),

– kupec, ki ni najemnik, prevzame vse 
obveznosti prodajalca iz sklenjenih naje-
mnih pogodb z najemnikom,

– najemniki, ki nimajo poravnanih obve-
znosti iz najemnih pogodb s prodajalcem 
oziroma najemodajalcem, ne morejo nasto-
pati kot ponudniki in kupci,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo 
vplačana varščina ostala prodajalcu,

– uspelemu ponudniku se bo varščina 
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena 
brez obresti v 10 dneh po opravljenem po-
stopku javne ponudbe,

– v zvezi s prenosom lastništva plača ku-
pec davek na promet nepremičnin in stroške 
notarske overitve,

– nepremičnina je naprodaj po načelu vi-
deno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za 
stvarne in pravne napake predmeta prodaje,

– obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo z najugodnejšim ponudnikom, je iz-
ključena,

– komisija, ki vodi postopek javne ponud-
be, lahko s soglasjem predstojnika posto-
pek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se povrne stroške dražiteljem v viši-
ni izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije,

– ogled predmetov prodaje je možen 
ob predhodni najavi na sedežu Občine Sev-
nica, tel. 07/81-61-200 ali 07/81-61-232, kjer 
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji 
pri Alenki Mirt,

– kupec bo pridobil lastninsko pravico 
na predmetu prodaje po plačilu celotne ku-
pnine.

Občina Sevnica

 Ob-3673/12
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, 

objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list. RS, št. 34/11) 
in sklepa Mestnega sveta Mestne občine 
Ptuj, št. 352-22/2012/2010, dne 27. 7. 2012

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja  

v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Me-

stna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, 
matična številka: 5883598000, ID za DDV: 
SI85675237.

2. Predmet prodaje in izklicna cena: 
stanovanje, posamezni del št. 209, v stav-
bi 2675, k.o. Ptuj (ID 5512434), v izmeri 
63,33 m2, v stanovanjski stavbi na Kraigher-
jevi ulici 19, Ptuj, ki stoji na parc. št. 193/2, 
k.o. Ptuj.

Izhodiščna vrednost nepremične je 
50.300,00 EUR.

3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnine bodo prodane najugo-

dnejšemu ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po na-

čelu »videno – kupljeno«. Nepremičnina se 
prodaja kot celota. Kupec kupuje nepremič-
nino v stanju, kakšno je in ne more uvelja-
vljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti 
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opra-
vljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 
Ponudba mora veljati še 90 dni od roka od-
piranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik 
ne sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu 
lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, 
vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži nje-
govo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, 
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima 
Mestna občina Ptuj pravico zadržati vplača-
no varščino.

3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 
30 dni od izstavitve računa. Plačilo kupni-
ne v roku je bistvena sestavina pogodbe. 
Kolikor kupec ne plača kupnine prodajalec 
zadrži varščino. Zemljiško knjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice na nepremičnini 
v zemljiško knjigo prodajalec izroči po pre-
jemu celotne kupnine.

3.5. Kupec nepremičnine, ki je predmet 
javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg 
kupnine plačati še davek na promet nepre-
mičnin. Kupec je poleg kupnine dolžan pla-
čati še stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino 

v višini 10 % ponujene cene nepremični-
ne, ki jo je potrebno plačati na transakcijski 
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slove-
nije, številka 01296-0100016538. Plačana 
varščina se izbranemu ponudniku vračuna 
v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne 
v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega 
ponudnika.

4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek 

fizične osebe oziroma ime pravne osebe, 
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma ma-
tično številko, davčno številko oziroma ID za 
DDV, številko transakcijskega računa, naziv 
in naslov banke, telefonsko številko,

– navedbo nepremičnine, na katero se 
ponudba nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od 
objavljene izhodiščne vrednosti,

– kopijo osebnega dokumenta (fizične 
osebe),

– izpisek iz poslovnega registra (samo-
stojni podjetniki posamezniki), ne starejši 
od 30 dni,

– izpisek iz sodnega registra (pravne 
osebe) oziroma izpisek iz registra društev 
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 
30 dni,

– pooblastilo, če se ponudba oddaja po 
pooblaščeni osebi,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega 

razpisa strinjajo,
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– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo 
ponudbe.

4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno 
17. 8. 2012, do vključno 12. ure.

Ponudbe z dokazili prinesejo ponudni-
ki osebno v zapečateni pisemski ovojnici 
na naslov Mestna občina Ptuj, Oddelek za 
gospodarske javne službe, investicije, ka-
kovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj ali jih pošljejo priporočeno pri čemer se 
šteje, da je ponudba prispela pravočasno, 
če prispe v sprejemno pisarno naročnika 
do datuma in ure določenega za oddajo 
ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako 
na ovojnici »Ponudba za nakup nepremič-
nine – ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice 
mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.

5. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika:

5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 
20. 8. 2012 ob 10. uri, v sobi št. 28/2 na Me-
stni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstav-
niki ponudnikov se morajo v primeru priso-
tnosti pri odpiranju ponudb izkazati z oseb-
nim dokumentom oziroma pisnim poobla-
stilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, 
ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, 
komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.

5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako 
visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja.

5.3. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo 
ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina 
Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom varščina vrne.

6. Dodatne informacije: vsa pojasnila 
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo in-
teresenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj, soba št. 26, tel. 02/748-29-66 – 
kontaktna oseba: Asja Stropnik.

Mestna občina Ptuj
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Št. 101-4/2012 Ob-3328/12
Sindikat SVIZ – Srednja tehniška in na-

ravoslovna šola Postojna, ki je vpisan v evi-
denco hrambe statutov sindikatov pri uprav-
ni enoti Postojna pod zaporedno številko 
20/1999, se spremeni naziv sindikata tako, 
da se glasi: SVIZ – Šolski center Postojna.

Sprememba naziva sindikata je vpisana 
v evidenco hrambe statutov pod zaporedno 
številko 58/2012. Sedež sindikata je nespre-
menjen: Cesta v Staro vas 2, Postojna.

Št. 101-8/2012-003-3 Ob-3528/12
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg 

svobode 18, Tržič, z 10. 7. 1012, preneha 
hraniti pravila, vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov, pod zap. št. 36 z nazivom: 
Pravila o organiziranosti in delovanju 
sindikata delavcev Metalforma, sindikata 
z imenom: Sindikat podjetja Metalform in 
sedežem: Križe, Retnje 1a. Matična števil-
ka je 2436949.

Št. 101-7/2012-003-3 Ob-3529/12
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg 

svobode 18, Tržič, z 10. 7. 2012, sprejme 
v hrambo spremembo pravil, vpisanih v evi-
denco statutov sindikatov, pod zap. št. 37, 
z nazivom: Pravila o organiziranosti in 
delovanju sindikata delavcev Metalfor-
ma, sindikata z imenom: Sindikat podjetja 
Metalform in sedežem: Križe, Retnje 1a. 
Matična številka je 1737791.

Evidence sindikatov
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Št. 2433-12-0036 Ob-3618/12
Območna geodetska uprava Koper, Can-

karjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim 
odstavkom 11. člena Zakona o evidenti-
ranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, 
št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva 
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po verjetno umrlem Rožac Josipu in po ver-
jetno umrlem Rožac Karlu, oba nazadnje 
stanujoča Rakitovec 12, lastnika parcele 
št. *43/2, k.o. 2585-Rakitovec, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo 
v postopek ureditve meje – mejna obrav-
nava parc.št. 1606/10 s parc.št. *43/2, k.o. 
2585-Rakitovec, ki jo vodi samostojni podje-
tnik Geotim, geodetske storitve Igor Bertok 
s.p., Vojkovo nabrežje 4, Koper.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, 
mora izkazati obstoj svojega pravnega na-
sledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, ve-
lja domneva, da neznani lastnik nepremič-
nine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Koper
dne 11. 7. 2012

Št. 2433-12-0037 Ob-3619/12
Območna geodetska uprava Koper, Can-

karjeva ulica 1, Koper, v skladu s sedmim 
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju 
nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 
in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki 
menijo, da so pravni nasledniki po verje-
tno umrli Šav Ani, nazadnje stanujoči Dol 
pri Hrastovljah 15, Črni Kal, solastnici parc. 
št. 56, k.o. 2617-Hrastovlje, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo 
v postopek ureditve meje – mejna obravna-
va parc. št. 58, 59, *147, *148 s parc. št. 56, 
k.o. 2617-Hrastovlje, ki jo vodi samostojni 
podjetnik Geotim, geodetske storitve Igor 
Bertok s.p., Vojkovo nabrežje 4, Koper.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, 
mora izkazati obstoj svojega pravnega na-
sledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, ve-
lja domneva, da neznani lastnik nepremič-
nine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Koper
dne 11. 7. 2012

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Št. 22/I Ob-3678/12
Uprava družbe Perutnina Ptuj reja pe-

rutnine, pro izvodnja krmil, perutninske-
ga mesa in izdelkov, trgovina in storitve 
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, ma-
tična št. 5141966000, vpisana v sodni re-
gister Okrožnega sodišča na Ptuju, pod 
vl. št. 1/00406/00 (v nadaljevanju: Peru-
tnina Ptuj d.d.) in poslovodstvo družbe 
PI-KOS, reja perutnine, d.o.o., Sela 41, 
2288 Hajdina, matična št. 3337022000 (v 
nadaljevanju: PI-KOS, d.o.o.), na podlagi 
586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo: da 
je bila dne 13. 7. 2012 sodnemu registru 
Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva 
7, Ptuj, predložena pogodba o pripojitvi 
družbe PI-KOS, d.o.o. k družbi Perutnina 
Ptuj d.d.; na sedežu družbe Perutnina Ptuj 
d.d., v informativni pisarni sedeža uprave 
družbe na Ptuju, Potrčeva cesta 10, bo od 
objave tega obvestila do skupščine, vsak 
delavnik med 9. do 15. ure, na vpogled 
naslednja dokumentacija:

– pogodba o pripojitvi družbe PI-KOS, 
d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d.d.,

– letna poročila obeh družb, ki sta ude-
leženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna 
leta,

– zaključno poročilo družbe PI-KOS, 
d.o.o.,

– vmesni bilanci stanja obeh družb, ki 
sta udeleženi pri pripojitvi, po stanju na dan 
zaključka zadnjega trimesečja pred skleni-
tvijo pogodbe o pripojitvi,

– skupno poročilo poslovodstev obeh 
družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pri-
pojitvi,

– poročilo o pripojitvi nadzornega sveta 
družbe Perutnina Ptuj d.d.

Vsakemu delničarju, upniku in delavcu 
se bo na njihovo zahtevo najkasneje na-
slednji delovni dan brezplačno dal prepis 
listin iz prejšnjega odstavka. Če soglaša, 
se lahko kopije listin posredujejo po elek-
tronski pošti.

Perutnina Ptuj d.d.
dr. Roman Glaser, predsednik uprave

 Ob-3485/12
Likvidacijski upravitelj družbe Graf, pod-

jetje za opravljanje in posredovanje intelek-
tualnih, grafičnih in drugih storitev d.o.o. 
– v likvidaciji, Markišavska ulica 4, 9000 
Murska Sobota, matična št. 5478090000, 
objavlja v skladu z določilom 412. člena 
ZGD poziv likvidacijskim upnikom in dol-
žnikom,

1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike, 
da v roku 30 dni po objavi tega poziva s pri-
poročeno pošto prijavijo svoje terjatve do 
družbe na naslov Graf d.o.o. – v likvidaciji, 
Markišavska ulica 4, 9000 Murska Sobota, 
s pripisom »Prijava terjatve«. Prijavam je 
potrebno priložiti listine, ki dokazujejo ob-
stoj in višino terjatev.

2. Likvidacijski upravitelj poziva vse dol-
žnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti 
do družbe v likvidaciji.

Graf d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-3651/12
Na podlagi sklepov družbenikov družbe 

Specialist, družba za inovativne rešitve in 
marketing, d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljub-
ljana, matična št. 2306816000, z dne 30. 11. 
2011, obvešča, da se osnovni kapital druž-
be, ki znaša 94.341,00 EUR, zmanjša za 
84.341,00 EUR, tako da znaša osnovni ka-
pital družbe po zmanjšanju 10.000 EUR.

Na podlagi drugega odstavka 520. člena 
ZGD-1 direktor družbe poziva vse upnike, 
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Specialist, d.o.o.
direktor Boštjan Maljevec

 Ob-3709/12
V skladu s 520. členom ZGD-1 in skle-

pom edinega družbenika družbe Promet 
Terra d.o.o., Krčevinska ulica 19, 2000 Ma-
ribor, Petra Osrajnik, Krčevinska ulica 19, 
2000 Maribor, direktor družbe Promet Terra 
d.o.o. Peter Osrajnik, Krčevinska ulica 19, 
2000 Maribor, objavlja sklep o zmanjšanju 
osnovnega kapitala.

Osnovni kapital družbe Promet Terra 
d.o.o., ki je doslej znašal 108.493,00 EUR se 
zaradi prevelikega obsega lastnega kapitala 
glede na dejavnost in potrebe družbe zmanj-
ša po postopku rednega zmanjšanja osnov-
nega kapitala za znesek 100.993,00 EUR 
tako, da znaša znesek osnovnega kapitala 
družbe Promet Terra d.o.o. po izvedenem 
zmanjšanju 7.500,00 EUR.

Edini družbenik družbe od datuma vpi-
sa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala 
v sodni register bo Peter Osrajnik posedo-
val en poslovni delež v nominalnem znesku 
7.500,00, kar bo predstavljalo 100 % osnov-
nega kapitala družbe.

Po izvedeni registraciji zmanjšanja 
osnovnega kapitala v sodnem registru se 
znesek za katerega se osnovni kapital, 
v skladu s sklepom, zmanjša, izplača edine-
mu družbeniku Petru Osrajniku, Krčevinska 
ulica 19, 2000 Maribor.

Direktor družbe poziva upnike, da se 
v roku 30 dni od objave zglasijo pri družbi in 
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala družbe. Družba bo upnikom, 
ki ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila 
varščino. Vse upnike, ki so družbi znani, bo 
družba pozvala neposredno.

Promet Terra d.o.o.

Sklici skupščin 

 Ob-3580/12
Na podlagi 19. člena Statuta družbe Var-

nost Ljub ljana, družba za varovanje premo-
ženja, storitve in trgovino d.d. Ljub ljana, Trg 
OF 13, Ljub ljana, sklicujem

16. skupščino
Varnost Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 28. 8. 2012 ob 8. uri, v poslov-
nih prostorih družbe, na naslovu v Ljub ljani, 
Staničeva ul. 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da na pod-

lagi devetega odstavka 19. člena statuta 
zasedanje skupščine vodi predsednik nad-
zornega sveta Peter Volgemut, notarski za-
pisnik pa sestavi vabljeni notar Jože Rož-
man iz Domžal, za preštevalko glasov se 
izvoli Vesna Alibabić.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila za poslovno leto 2011, seznanitev 
skupščine s prejemki članov organa vode-
nja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog 
prejeli v poslovnem letu 2011 ter sprejem 
sklepa o uporabi bilančnega dobička in po-
delitvi razrešnice upravi in članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu 

za leto 2011 izkazan v višini 1.823.510 EUR, 
se ne razdeli.

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli 
razrešnica za leto 2011.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega 

sveta se za revizijo računovodskih izkazov 
za leto 2012 imenuje revizijska družba EVI-
DAS, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., 
Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom, poročilom nadzornega sveta, predlo-
gom sprememb in dopolnitev statuta in 
drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a 
člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničar-
jem družbe v tajništvu družbe na naslovu 
Ljub ljana, Staničeva ul. 41 (pritličje-levo), 
vsak delovni dan od dneva objave sklica 
do dneva zasedanja skupščine, med 10. 
in 12. uro.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega 
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpo-
zneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov: 
Varnost Ljub ljana, d.d., Trg OF 13, 1000 
Ljub ljana.

Nasprotni predlogi delničarjev k posame-
znim točkam dnevnega reda, ki bodo ute-
meljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega 
sklica na naslov: Varnost Ljub ljana, d.d., 
Trg OF 13, 1000 Ljub ljana, bodo objavljeni 
skladno s 300. členom Zakona o gospodar-
skih družbah.

Objave gospodarskih družb
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Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda in izvršujejo svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki 
so vpisani v delniški knjigi konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo 
udeležbo pisno prijavijo osebno ali s pripo-
ročeno pošiljko najkasneje konec četrtega 
dne pred skupščino, na naslov Varnost Ljub-
ljana, Staničeva 41 (pritličje-levo).

Varnost Ljubljana d.d.
Jure Majhenič

predsednik uprave

 Ob-3621/12
Na podlagi Statuta družbe FMR Holding, 

družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova 
ulica 9, Idrija, sklicujem

redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,

ki bo v četrtek 30. 8. 2012, ob 13.30, na 
naslovu Lapajnetova ulica 9, Idrija.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik 

skupščine po predlogu sklicatelja, vode-
nje zapisnika se poveri vabljenemu notar-
ju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe FMR Holding in skupine FMR 
Holding za leto 2011 in s poročilom nad-
zornega sveta družbe o preveritvi in potrdi-
tvi letnega poročila za leto 2011, odločanje 
o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za 
poslovno leto 2011.

Predlog sklepa 2.1.:
Na podlagi potrjenega revidiranega le-

tnega poročila se bilančni dobiček, ki po 
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 
znaša 3.525.013 EUR v skladu z določba-
mi 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji 
način:

Del bilančnega dobička v višini 
837.128,60 EUR se razdeli delničarjem, ki 
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD 
na dan 26. 8. 2012, v obliki dividende, ki 
znaša 1,90 EUR bruto na delnico in ki se 
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva 
skupščine.

Preostali del bilančnega dobička ostane 
začasno nerazporejen.

Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi 

in nadzornemu svetu družbe FMR Holding 
za poslovno leto 2011. Skupščina potrjuje 
in odobrava delo teh dveh organov družbe 
v poslovnem letu 2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za revizijo računovodskih izkazov za leto 
2012.

Predlog sklepa: za revizijo računo-
vodskih izkazov družbe FMR Holding za 
leto 2012 se imenuje revizijska družba 
Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino k posameznim 
točkam dnevnega reda iz drugega od-
stavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letni-

ma poročiloma, poročilom nadzornega sve-
ta in revizorjevim poročilom, predlogi skle-
pov uprave in nadzornega sveta z njihovimi 
obrazložitvami, je delničarjem na vpogled 
v tajništvu družbe od dneva objave sklica 
skupščine do dneva skupščine, vsak delovni 
dan, med 9. in 12. uro.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi tega sklica skup-
ščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
telefaksu na št. 05/372-24-85.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predlo-
ge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. čle-
na ZGD-1 na enak način kot ta sklic skup-
ščine objavila tiste predloge delničarjev, ki 
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi 
tega sklica skupščine, ki bodo pisno uteme-
ljeni in za katere bo delničar – predlagatelj 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta. 
Delničarji lahko nasprotne predloge k toč-
kam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
telefaksu na št. 05/372-24-85.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD 
po stanju konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine, t.j. na dan 26. 8. 2012, in 
katerih pisno napoved udeležbe je družba 
prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skup-
ščine. V imenu delničarjev se lahko skupšči-
ne udeležijo in na njej odločajo njihovi zako-
niti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo 
za zastopanje na skupščini mora biti pisno, 
zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti 
dokument o zakonitem zastopstvu delničar-
ja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši 
od enega meseca).

Na skupščini delničar lahko uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje 
podatke o zadevah družbe, ki so potrebni 
za presojo točk dnevnega reda skupščine.

FMR Holding d.d.
direktor:

Milan Potužak

 Ob-3622/12
Na podlagi Statuta delniške družbe To-

varne transportnih naprav d.d. Podskraj-
nik 17, 1380 Cerknica z dne 19. decembra 
1996, uprava družbe TTN Tovarne transpor-
tnih naprav d.d. vabi delničarje na

15. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 8. uri, v pro-

storih uprave na sedežu družbe, z nasle-
dnjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-
sotnosti notarke ter izvolitev delovnih teles 
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje de-
lovno predsedstvo v sestavi: predsednica 
Helena Rajk in dve preštevalki glasov Bar-
bara Mlakar in Kaja Pakiž.

2. Seznanitev z letnim poročilom o po-
slovanju za poslovno leto 2011 in pisnim 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-
tnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina se je seznani-
la s poročilom nadzornega sveta o sprejemu 
letnega poročila za leto 2011.

3. Sklepanje o uporabi dobička in odlo-
čanje o podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček 
8.687,96 € se razporedi na preneseni dobi-
ček, o katerega uporabi bo odločeno v na-
slednjih poslovnih letih. Skupščina podeljuje 
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za 
poslovno leto 2011.

4. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
Predlog sklepa: skupščina družbe TTN 

d.d. na podlagi osme alinee prvega od-
stavka 247. člena ZGD pooblašča upravo 
družbe, da lahko v imenu družbe in za račun 
družbe kupi lastne delnice, katerih skupni 
nominalni znesek ne sme presegati 10 % 
osnovnega kapitala.

Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna 
cena ne sme biti višja od knjigovodske vre-
dnosti delnice in nižja od 2,00 € za delnico. 
Pri odsvojitvi delnic pa mora biti prodajna 
oziroma obračunska cena delnice višja od 
nabavne cene lastnih delnic. Uprava lah-
ko pridobiva lastne delnice za namene iz 
247. člena ZGD. Skupščina pooblašča upra-
vo, da lahko lastne delnice umakne brez 
nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjšanju 
osnovnega kapitala, o čemer mora obvestiti 
nadzorni svet.

Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki 
jih družba kupi na podlagi tega pooblasti-
la, prednostno pravico ter morajo biti ob 
enakih pogojih enako obravnavani vsi po-
nudniki. Prednostna pravica delničarjev pri 
odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so del-
nice odsvojene za namene in pod pogoji, na 
podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine. 
To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva 
sprejema sklepa na seji skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti 
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poo-
blaščencu oziroma zastopniku, in sicer na 
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob 
vstopu v dvorano. Delničar oziroma njegov 
pooblaščenec se lahko udeleži skupščine 
oziroma uresničuje glasovalno pravico na 
skupščini pod pogojem, da se najmanj tri 
dni pred zasedanjem skupščine prijavi za 
udeležbo na skupščini. Prijave lahko ne-
posredno odda v tajništvu družbe ali pošlje 
po pošti na naslov družbe. Prijava se šteje 
za pravočasno, če jo je delničar oddal pri-
poročeno po pošti, najkasneje tri dni pred 
zasedanjem skupščine.

Delničarje, kot tudi pooblaščence prosi-
mo, da se na dan zasedanja skupščine ja-
vijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začet-
kom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih 
in prevzema glasovalnih lističev.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine 
po tem dnevnem redu, je na voljo v tajništvu 
na sedežu družbe dan po objavi zasedanja 
skupščine, od 10. do 12. ure.

TTN Tovarna transportnih naprav d.d.
uprava

Viktor Pakiž

 Ob-3623/12
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna rele-

jev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Mako-
le, v skladu z določili ZGD-1 sklicuje
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13. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,

ki bo 30. 8. 2012, ob 14. uri, v prosto-
rih družbe Iskra-Releji d.d., Štatenberg 88, 
2321 Makole.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja.
Predsednik uprave – direktor otvori skup-

ščino.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja 

in nadzornega sveta se izvolijo v organe 
skupščine: za predsednika skupščine Milan 
Skerbiš in za preštevalca glasov Jože Strižič 
in Janez Erker. Na seji je prisotna notarka 
Jožica Škrk.

3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu 
letnega poročila za leto 2011.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o sprejemu letnega poročila 
za leto 2011.

4. Razrešnica upravi in članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi (direktorju) in članom nad-
zornega sveta družbe Iskra-Releji d.d. za 
poslovno leto 2011 v skladu z 293. členom 
ZGD-1.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za leto 2012.

Predlog sklepa: po predlogu nadzornega 
sveta se za revizijo računovodskih izkazov 
za leto 2012 imenuje revizijsko hišo ABC 
Revizija, Družba za revizijo in sorodne sto-
ritve, Dunajska cesta 101, 1001 Ljub ljana, 
PE Osojnikova 3, Ptuj.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delni-
čarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini 
najpozneje konec četrtega dne pred skup-
ščino, to je do vključno 26. 8. 2012, in ki so 
kot imetniki delnic vpisani v centralnem regi-
stru nematerializiranih vrednostnih papirjev 
konec četrtega dne pred zasedanjem skup-
ščine, to je konec dneva 26. 8. 2012. Prijava 
se pošlje po pošti na naslov: Iskra-Releji 
d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole. Prijave 
na skupščini ni mogoče podati z uporabo 
elektronskih sredstev. Upoštevane in veljav-
ne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda (razširitev 
dnevnega reda). Zahtevi mora biti v pisni 
obliki priložen predlog sklepa, o katerem 
naj odloča skupščina, ali če naj skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje 
za vložitev zahteve za dodatno točko dnev-
nega reda, morajo zahtevo poslati druž-
bi najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Poslovodstvo mora nemudoma po prete-
ku roka iz prejšnjega odstavka objaviti doda-
tne točke dnevnega reda, ki naj se obravna-
vajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega 
reda se lahko obravnava na skupščini le, če 
je bila objavljena na način iz 296. člena tega 
zakona vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se 
obravnava na prvi naslednji skupščini.

Predlog delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 

300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal utemeljen predlog 
za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavijo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja 
glasovalne pravice po pooblaščencu

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini, lahko imenuje poobla-
ščenca, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno 
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je 
potrebno predložiti družbi vsaj konec četr-
tega dne pred zasedanjem skupščine, kjer 
ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblasti-
lo na enak način, kot so ga podali, do dneva 
skupščine kadarkoli prekličejo.

Gradivo za sejo skupščine z utemelji-
tvami predlaganih sklepov bo delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe Štatenberg 
88, Makole.

Iskra-Releji, d.d.
Makole

direktor družbe

 Ob-3624/12
Na podlagi tretje, četrte in pete točke 

6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d., upra-
va banke sklicuje

23. skupščino
Raiffeisen Banke d.d.,

dne 28. 8. 2012 ob 13. uri, na sedežu 
banke, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, 
sejna soba uprave

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev 
delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1.: skupščina ugotovi 
sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red, 
sestavo delovnega predsedstva skupščine 
(predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko 
komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za 
sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo nadzornega sveta o preve-
ritvi in potrditvi letnega poročila in stališče 
nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega 
revizorja za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.: skupščina se se-
znani s poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila za po-
slovno leto 2011 Raiffeisen Banke d.d in 
s pozitivnim stališčem k poročilu revizijske 
družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljub ljana za 
poslovno leto 2011.

3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu 
2011 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 3.: skupščina sprejme 
poročilo o notranjem revidiranju v letu 2011 
z mnenjem nadzornega sveta.

4. Obravnavanje poslovnega izida za 
leto 2011, razrešnica upravi in nadzornemu 
svetu ter seznanitev s prejemki uprave in 
nadzornega sveta v letu 2011

Predlog sklepa št. 4.: poslov-
ni izid leta 2011 izkazuje izgubo v višini 

5.497.853,06 EUR, ki se pokriva v breme 
drugih rezerv iz dobička.

Skupščina Raiffeisen Banke d.d. pode-
ljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu 
za poslovno leto 2011.

Skupščina se seznani z informacijo 
o prejemkih uprave in nadzornega sveta 
v letu 2011.

5. Predlog za izvolitev in odpoklic članov 
nadzornega sveta ter nagrajevanje članov 
nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 5.: za člana nadzor-
nega sveta za mandatno dobo 4 let se izvoli 
Klemens Haller.

Skupščina odpokliče člana nadzornega 
sveta Heinza Hödla, Karla Seveldo in Fran-
za Rogija, ki jim mandat preneha z dnem 
skupščine.

Člani nadzornega sveta ne prejemajo 
nagrade v zvezi s članstvom v nadzornem 
svetu.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa št. 6: skupščina imenuje 
za revidiranje poslovanja Raiffeisen Banke 
d.d. za poslovno leto 2012 revizijsko družbo 
Deloitte revizija d.o.o. iz Ljub ljane.

Gradivo za 23. skupščino, predlogi skle-
pov z obrazložitvijo za vsako točko dnevne-
ga reda, vključno s predlaganimi spremem-
bami statuta in letnim poročilom in poročilom 
nadzornega sveta ter druge informacije, so 
delničarjem na voljo in na vpogled na sede-
žu Raiffeisen Banke d.d., v tajništvu uprave, 
Zagrebška cesta 76, Maribor, vsak delavnik 
med 9. in 12. uro.

V skladu z določili 6. člena Statuta Raif-
feisen Banke d.d. in določili ZGD-1 se lahko 
skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo 
vpisani v delniško knjigo banke najmanj ko-
nec četrtega dne pred zasedanjem skupšči-
ne banke in ostanejo vpisani do konca za-
sedanja skupščine. Glasuje se osebno ozi-
roma po pooblaščencu. Glasovalno pravico 
lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki bodo 
sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali 
pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini najkasneje konec četrtega dne, 
tj. 24. 8. 2012 (presečni dan) pred zaseda-
njem skupščine v Oddelek centralne bančne 
operative Raiffeisen Banke d.d., Zagrebška 
ulica 76, Maribor in bodo hkrati deponirali 
pisna dokazila o pooblastitvi in zakonitem 
zastopanju.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-
ko sedem dni po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predlo-
žiti predlog sklepa, o katerem naj skupšči-
na odloča, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 
obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava 
banke bo, v skladu s tretjim odstavkom 
298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedem 
dnevnega roka objavila prejete dodatne 
točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava banke bo, na 
enak način kot ta sklic skupščine, objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
banki v sedmih dneh po objavi tega skli-
ca skupščine, ki bodo razumno utemeljeni 
in za katere bo delničar – predlagatelj pri 
tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.
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Delničarji lahko na skupščini postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Zaradi čim bolj nemotenega poteka za-
sedanja skupščine prosimo vse udeležence, 
da se registrirajo pri tajništvu uprave Raiffe-
isen Banke d.d. pol ure pred zasedanjem 
skupščine.

Sklic skupščine bo objavljen tudi na sple-
tni strani banke, www.raiffeisen.si.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne 
ob 14. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo 
skupščina banke veljavno odločala ne glede 
na višino zastopanega kapitala.

Uprava Raiffeisen Banke d.d.
Gvido Jemenšek,

Klemens Nowotny

 Ob-3625/12
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe, 

upravni odbor družbe Gorenjski tisk, gra-
fična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, 
Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje

21. redno skupščino delničarjev,
ki bo v Kranju, dne 29. 8. 2012, ob 11. uri, 

na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev 

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine 
ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine. Na skupščini prisostvuje notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poro-
čilom upravnega odbora o rezultatih preveri-
tve letnega poročila za poslovno leto 2011, 
informacija o prejemkih članov organov vo-
denja in nadzora in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička ter podelitvi razrešnice 
organom vodenja in nadzora.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim 

letnim poročilom družbe za poslovno leto 
2011, vključno s prejemki članov upravne-
ga odbora ter poročilom upravnega odbora 
o rezultatih preveritve letnega poročila za 
poslovno leto 2011.

2.2. Bilančni dobiček na dan 31. decem-
bra 2011 v višini 302.156,00 EUR ostaja 
nerazporejen.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi kot organu vodenja v letu 2011 do 
27. 7. 2011.

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nad-
zornemu svetu družbe v letu 2011 do 27. 7. 
2011.

2.5. Skupščina podeljuje razrešnico čla-
nom upravnega odbora kot organu vodenja 
in nadzora v letu 2011 od 27. 7. 2011.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za 
leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, pod-
jetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 
Ljub ljana.

Predlagatelj vseh sklepov je upravni od-
bor družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 
na 21. skupščini delničarjev družbe Gorenj-
ski tisk d.d. prisostvovala mag. Nina Češa-
rek, notarka v Kočevju.

II. Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-

lom, poročilom upravnega odbora o pre-
veritvi letnega poročila in drugimi gradivi iz 
drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je 
na vpogled delničarjem družbe na sedežu 
družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, 
(tajništvo), vsak delovni dan od dneva ob-
jave sklica do dneva zasedanja skupščine, 
od 9. do 11. ure. Besedilo sklica skupšči-
ne je dostopno tudi na spletni strani druž-
be http://www.go-tisk.si.Izčrpne informacije 
o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem 
zahteve za dodatne točke dnevnega reda, 
podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, 
volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do 
obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi 
odstavek 300., 301. in 305. člena ZGD-1) 
so prav tako objavljene na spletni strani 
družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Upravni odbor družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega 
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve 
poslali družbi najpozneje sedem dni po ob-
javi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov in volilne predloge. Upravni odbor 
družbe bo na enak način kot ta sklic skup-
ščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki 
bodo poslani družbi v sedmih dneh po ob-
javi tega sklica skupščine, ki bodo razumno 
utemeljeni in za katere bo delničar-predla-
gatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu upravnega odbora in da 
bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Predlo-
ga o volitvah delničarju skladno z 301. čle-
nom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog 
delničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog.

Družba ima pravico do preveritve identi-
tete delničarja oziroma pooblastitelja, ki po-
sreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost 
njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja 

vprašanja in zahteva podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda ter izvršuje svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo naj-
pozneje konec četrtega dne pred skupščino, 
to je najpozneje dne 25. 8. 2012, in ki so kot 
imetniki delnic vpisani v centralnem registru 
konec četrtega dne pred zasedanjem skup-
ščine, to je na dan 25. 8. 2012. Prijava se 
pošlje po pošti na naslov Gorenjski tisk d.d., 
Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Upošte-
vane in veljavne bodo samo pisne prijave 
z originalnimi podpisi delničarjev oziroma 
zastopnikov. Obrazec za prijavo na skup-
ščino je dostopen na spletni strani družbe 
ter brezplačno na voljo na sedežu družbe 

v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6 (tajništvo), 
vsak delovni dan od dneva objave sklica 
do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 
11. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini lahko imenuje poobla-
ščenca, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno 
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je 
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shra-
njeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne 
pravice po pooblaščencu je dostopen na 
spletni strani družbe ter brezplačno na voljo 
na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Va-
dnova 6, vsak delovni dan od dneva objave 
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. 
do 11. ure. Družba ima pravico do preveritve 
identitete delničarja oziroma pooblastitelja 
ter avtentičnost njegovega podpisa. Delni-
čarji lahko pooblastilo na enak način, kot 
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli 
prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 
963.348 navadnih imenskih kosovnih delnic. 
Skladno z zakonom daje vsaka navadna del-
nica njenemu imetniku en glas na skupščini. 
Na dan sklica skupščine ima družba 1.149 
lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Udeležence naprošamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na mestu za-
sedanja skupščine, in sicer pol ure pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili 
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim 
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno 
za glasovanje.

Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d.
Upravni odbor

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, član

Tomas Vucurevic, član

 Ob-3626/12
Na podlagi 5.5. točke Statuta delniške 

družbe Marles, Načrtovanje in gradnja so-
dobnih hiš in investicijskih objektov, d.d., 
Limbuška c. 2, Limbuš, upravni odbor druž-
be sklicuje

15. sejo skupščine družbe Marles, 
Načrtovanje in gradnja sodobnih hiš  

in investicijskih objektov, d.d.,
ki bo v torek 28. 8. 2012, s pričetkom 

ob 10. uri, v sejni sobi družbe Marles d.d., 
Limbuška c. 2, Limbuš, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje delovnih teles skupščine 
(predsednika skupščine, preštevalcev gla-
sov) in seznanitev o prisotnosti notarja.

Predlog sklepa upravnega odbora:
– za predsednika skupščine se imenuje 

Bratoljub Šauperl,
– za preštevalca glasov se imenujeta Se-

nad Pašalič in Nataša Zorman,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje 

vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila družbe 

Marles d.d. za poslovno leto 2011, vključno 
z informacijo o prejemkih članov organov 
vodenja in nadzora družbe Marles d.d. za 
poslovno leto 2011 in s pisnim poročilom 
upravnega odbora o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila za poslovno leto 2011.
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3. Odločanje o uporabi bilančnega dobič-
ka in podelitev razrešnice izvršnemu direk-
torju in članom upravnega odbora družbe za 
poslovno leto 2011.

Predlog sklepov upravnega odbora:
3.1. Bilančni dobiček družbe Marles d.d., 

ki na dan 31. 12. 2011 znaša 283.753 EUR 
in je sestavljen iz prenesenega čistega do-
bička preteklih let v višini 76.129 EUR in 
čistega poslovnega izida poslovnega leta 
2011 v višini 207.624 EUR, se razporedi 
v celoti v rezerve za lastne delnice.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico izvr-
šnemu direktorju in članom upravnega od-
bora družbe, s katero potrjuje in odobrava 
njihovo delo v poslovnem letu 2011.

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina delničarjev družbe na podlagi 

osme alineje prvega odstavka 247. člena 
Zakona o gospodarskih družbah, poobla-
šča izvršnega direktorja družbe, za obdobje 
36 mesecev od dneva sprejema tega skle-
pa, za nakup lastnih delnic v imenu in za 
račun družbe, katerih skupno število ne sme 
presegati 337.500 lastnih delnic družbe, pri 
čemer skupni delež delnic, pridobljen za na-
mene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi 
lastnimi delnicami, ne sme presegati 10 % 
(odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

Lastne delnice se lahko pridobivajo za 
vse zakonsko opredeljene namene, razen 
izključno zaradi trgovanja, pri čemer njihova 
nakupna cena ne sme biti nižja od 0,10 EUR 
in ne višja od 5,00 EUR.

Skupščina pooblašča izvršnega direktor-
ja družbe, da lahko v soglasju z upravnim 
odborom družbe, pridobljene lastne delnice 
odsvaja izven organiziranega trga za vse 
zakonsko dopustne namene ob izključe-
ni prednostni pravici delničarjev.

Skupščina pooblašča izvršnega direktor-
ja družbe, da lahko v soglasju z upravnim 
odborom družbe, s sklepom umakne na 
podlagi tega pooblastila pridobljene lastne 
delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanj-
šanju osnovnega kapitala družbe. Uprav-
ni odbor družbe je pooblaščen za uskladi-
tev besedila statuta družbe z morebitnim 
zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo 
izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadar-
koli pridobljenih na podlagi tega pooblastila 
skupščine družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini najpozneje konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine to je ko-
nec dne 24. 8. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan) to je konec dne 24. 8. 2012.

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno predložiti družbi po-
oblastilo. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, 
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa 
tudi z izpisom iz sodnega registra. Poo-
blastilo mora biti pisno in ves čas trajanja 

pooblastilnega razmerja shranjeno na se-
dežu družbe.

Upravni odbor družbe skladno s 337. čle-
nom ZGD-1 seznanja delničarje, da bo pri 
4. točki dnevnega reda skupščina odločala 
o pooblastilu za nakup lastnih delnic tudi 
tako, da sme izvršni direktor s soglasjem 
upravnega odbora pridobljene lastne del-
nice odsvajati izven organiziranega trga ob 
izključeni prednostni pravici delničarjev.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točko dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Upravni odbor družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 obja-
vil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede 
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) ali predloge za volitve članov 
upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čle-
na ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).

Upravni odbor družbe bo na enak način 
kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge 
delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 
300. oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer:

– 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 ugo-
varjal predlogu upravnega odbora ter da bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilne-
ga predloga o volitvah članov upravnega 
odbora ali revizorja ni treba utemeljiti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Limbuška 

cesta 2, Limbuš, v tajništvu družbe vsak 
delovnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva 
objave sklica skupščine, do vključno dneva 
zasedanja skupščine, je dostopno gradivo:

– sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri or-

gan družbe je dal posamezni predlog in ob-
razložitev posamezne točke dnevnega reda 
ter poročilo o razlogih za izključitev predno-
stne pravice obstoječih delničarjev pri od-
svajanju lastnih delnic,

– letno poročilo družbe za poslovno leto 
2011 z vključeno informacijo o prejemkih 
članov organov vodenja in nadzora za po-
slovno leto 2011,

– poročilo upravnega odbora družbe 
skupščini družbe Marles d.d. o preveritvi in 
potrditvi letnega poročila družbe za poslov-
no leto 2011.

Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena 

ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Delničarje, njihove zakonite zastopni-
ke in pooblaščence prosimo, da se zara-
di vzpostavitve evidence in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini zglasi-
jo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol 
ure pred zasedanjem.

Marles d.d.
Upravni odbor

 Ob-3627/12
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe, di-
rektor družbe Tekstina Tekstilna industrija 
Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270 
Ajdovščina, sklicujem

skupščino
delniške družbe Tekstina, 

 Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., 
Ajdovščina, Tovarniška cesta 15

Zasedanje skupščine bo v Ajdovščini, 
dne 27. 8. 2012, s pričetkom ob 10. uri na 
sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdo-
vščina, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 

in nadzorni svet družbe): za predsednika 
skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, 
za preštevalca glasov pa Oton Lokar. Na 
skupščini bo navzoča notarka Laura Čer-
melj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski 
zapisnik skupščine.

2. Predložitev revidiranega letnega po-
ročila 2011 in poročila nadzornega sveta 
za leto 2011 ter odločanje o podelitvi raz-
rešnice.

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 
in nadzorni svet družbe): skupščina direktor-
ju družbe in vsem članom nadzornega sveta 
podeli razrešnico za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni 
svet družbe): za revizorja družbe za poslov-
no leto 2012 skupščina imenuje revizijsko 
družbo ABC Revizija d.o.o., Ljub ljana, Du-
najska cesta 101, Ljub ljana.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predagatelj je nadzorni 

svet družbe): za člana nadzornega sveta se 
z dnem 27. 8. 2012 imenujeta Trobec Pahor 
Miloš, stanujoč Igriška ulica 4, 1000 Ljub ljana 
in Pedrini Giulio, stanujoč Via Nino Bixio 2, 
25036 Palazzolo Sull'Oglio, Italija, za obdo-
bje 4 let, šteto od dneva imenovanja.

Predlagatelja sklepov k 1. in 2. točki 
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet 
družbe, predlagatelja sklepov k 3. in 4. točki 
dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini upravi družbe najpozneje 
konec četrtega dne pred dnem zasedanja 
skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini 
je pravočasna, če jo družba prejme najpo-
zneje do konca dne 23. 8. 2012 in

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je konec dne 23. 8. 2012 (v nadaljnjem 
besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo.
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Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila 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 toč-
ke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: 
info@tekstina.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:

– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh 
po objavi tega sklica skupščine,

– ki bodo razumno utemeljeni in
– za katere bo delničar-predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilne-
ga predloga o volitvah članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in 
volilne predloge družbi sporočijo tudi po 
elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: 
info@tekstina.si.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Tovarniška cesta 15, 

5270 Ajdovščina, vsak delovni dan, od po-
nedeljka do petka, med 10. in 14. uro, ves 
čas od objave tega sklica dalje, na uradni 
spletni strani družbe: www.tekstina.si in na 
spletni strani SeoNet je dostopno gradivo 
za skupščino:

– sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri or-

gan družbe je dal posamezni predlog in ob-
razložitev vsake točke dnevnega reda,

– revidirano letno poročilo družbe Teks-
tina d.d. Ajdovščina za poslovno leto 2011 
z revizorjevim poročilom,

– poročilo nadzornega sveta Teksti-
na d.d. skupščini, za leto 2011, v skladu 
s 282. členom ZGD-1,

– obrazec pooblastila za uresničevanje 
glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni 
strani obveščanja Ljub ljanske borze SEO-
net),

– izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skup-
ščino

Skupno število vseh izdanih delnic druž-
be Tekstina d.d. Ajdovščina (KDD oznaka 
TEAG) je 1.127.293. Vsaka delnica daje 
na skupščini en glas. Skupno število vseh 
glasovalnih pravic iz delnic Tekstina d.d. Aj-
dovščina je 1.127.293.

Tekstina d.d. Ajdovščina
Simeon Špruk, direktor

Št. 120718-1 Ob-3628/12
Na podlagi 6. točke, tretjega odstavka 

Statuta družbe KLS Ljubno d.d., Loke 36, 
3333 Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava 
družbe

17. sejo skupščine
družbe KLS Ljubno d.d.,

ki bo dne 29. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni 
sobi direktorja družbe.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti skupščine ter imenovanje no-
tarja.

Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe 

sprejema predlagani dnevni red in imenu-
je notarja za sestavo notarskega zapisnika 
skupščine.

1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje 
skupščine sklepčno, saj je na seji zastopane-
ga več kot 15 % osnovnega kapitala družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine, 
dveh preštevalk glasov.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega 

in preštevalki glasov, skladno s predlogom 
sklicatelja skupščine.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim le-
tnim poročilom za poslovno leto 2011 in 
s poročilom nadzornega sveta KLS Ljubno 
d.d., in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS Ljubno 

d.d., se je seznanila s sprejetim letnim poro-
čilom za poslovno leto 2011, in s poročilom 
nadzornega sveta KLS Ljubno d.d. Delni-
čarji so bili seznanjeni s prihodki uprave in 
članov nadzornega sveta.

3.2. Podeli se razrešnica direktorju druž-
be in nadzornemu svetu družbe za poslovno 
leto 2011.

4. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička.

Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe KLS 

Ljubno d.d. za poslovno leto 2011 znaša 
3.774.673,44 EUR in ostane nerazporejen.

Izplačilo dividend se opravi v roku 60 dni 
od dneva sprejema sklepa na skupščini. Do 
izplačila dividend so upravičeni vsi delničar-
ji, katerih lastništvo delnic je vpisano v cen-
tralnem registru KDD – Centralni klirinški 
depotni družbi d.d. Ljub ljana, na dan zase-
danja skupščine.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa:
5.1 Za revizijo računovodskih izkazov 

družbe za leto 2012 se imenuje revizijska 
družba RIPRO, d.o.o. Velenje.

Na skupščini imajo pravico glasovanja 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri 
KDD – Centralni klirinški depotni družbi 
d.d. Ljub ljana, konec 4 dne pred zaseda-
njem skupščine in ki prijavijo svojo udelež-
bo osebno, po zastopniku ali pooblaščen-
cu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4. 
dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je 
pravočasna, če prispe na sedež družbe do 
vključno 25. 8. 2012.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo 
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi 
sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnev-
nega reda v pisni obliki poda predloge 
sklepov. Predlog je pravočasen in se ob-
javi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica 
skupščine, pošlje družbi razumno uteme-
ljen predlog in sporoči, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresni-
čuje svojo pravico do obveščenosti, skladno 
s 305. členom ZGD-1.

Gradivo za zasedanje skupščine, 
s predlogi sklepov in obrazložitve vsake 
točke dnevnega reda, je na vpogled delni-
čarjem družbe na sedežu družbe, Loke 36, 
Ljubno ob Savinji, v tajništvu družbe, vsak 
dan od dneva objave sklica, do dneva zase-
danja skupščine, od 10. do 12. ure.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini 
mora biti predloženo družbi v pisni obliki 
in mora za fizične osebe vsebovati ime in 
priimek ter naslov pooblastitelja in poobla-
ščenca, kraj in datum izdaje pooblastila 
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe 
pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, 
še ime in priimek in naslov pooblaščenca 
ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov 
pooblastitelja.

Vse udeležence skupščine prosimo, da 
se pred začetkom zasedanja skupščine ja-
vijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom 
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno 
gradivo.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če 
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri 
bo skupščina sklepčna ne glede na število 
prisotnih delničarjev.

KLS Ljubno d.d.,
direktor

Bogomir Strašek

 Ob-3629/12
Uprava družbe na podlagi šestnajstega 

člena Statuta delniške družbe sklicuje

18. redno sejo skupščine
družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. 

Nova Gorica,
ki bo dne 31. 8. 2012, ob 8.30, v pro-

storih sedeža družbe, na naslovu Grčna 1, 
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine ter se-
znanitev z notarjem.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Silvester Polanc, v verifikacijsko 
komisijo se izvolita Nadja Bevčar in Elena 
Verč. Za sestavo zapisnika skupščine se 
pooblasti notar Rozman Andrej iz Idrije.

II. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za poslovno leto 2011, s pisnim poroči-
lom revizorja in pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta k letnemu poročilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z letnim poročilom družbe za poslovno leto 
2011, s pisnim poročilom revizorja ter pi-
snim poročilom nadzornega sveta o nači-
nu in obsegu preverjanja vodenja družbe 
v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno 
z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet 
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil 
letno poročilo za leto 2011.

III. Ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička ter razrešnica upravi in nadzornemu 
svetu.

Predlog sklepa:
1. Čisti dobiček poslovnega leta 2011 

družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova 
Gorica znaša 159.634,24 EUR. Na dan 
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31. 12. 2011 tako znaša bilančni dobiček 
1.997.377,15 EUR.

2. Dobiček se uporabi za naslednje na-
mene:

– del bilančnega dobička v višini 
20.476,48 EUR bruto se uporabi za izpla-
čilo dividend, in sicer 0,32 EUR bruto na 
delnico. Dividende bo družba izplačala do 
14. 9. 2012, po stanju delničarjev v delniški 
knjigi na dan izplačila;

– del bilančnega dobička v višini 
40.000 EUR bruto se uporabi za nagrade 
upravi, in sicer 20.000 EUR bruto predse-
dnici uprave in 20.000 EUR bruto članu 
uprave,

– preostali bilančni dobiček v višini 
1.936.900,67 EUR ostane nerazporejen za-
radi razvojnih projektov družbe.

3. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje 
in odobrava delo teh dveh organov družbe 
v poslovnem letu 2011.

IV. Podelitev nagrade članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se v breme poslovnih stroškov izplačajo 
nagrade v višini 6.000,00 EUR bruto, v ena-
kem razmerju kot sejnine.

V. Volitve članov nadzornega sveta druž-
be.

Predlog sklepa: za člana nadzornega 
sveta družbe se izvolita Dušan Žorž in Ire-
na Lipicer.

Mandat članov nadzornega sveta traja 
4 leta.

VI. Sprememba dejavnosti.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi še z nasle-

dnjimi dejavnostmi:

G 46.210 Trgovina na debelo z žiti, 
tobakom, semeni in krmo

G 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem  
in rastlinami

G 46.240 Trgovina na debelo s kožami, 
usnjem

G 46.310 Trgovina na debelo s sadjem  
in zelenjavo

G 47.190 Druga trgovina na drobno 
v nespecializiranih prodajalnah

G 47.762 Trgovina na drobno 
v specializiranih prodajalnah 
z vrtnarsko opremo in hišnimi 
živalmi.

VII. Spremembe statuta in čistopisa sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme spremembe in 

dopolnitve statuta družbe v predloženem 
besedilu:

Spremeni se 2. člen Statuta tako, da 
se za besedilom »P 85.600 Pomožne de-
javnosti za izobraževanje« doda naslednje 
besedilo:

G 46.210 Trgovina na debelo z žiti, 
tobakom, semeni in krmo

G 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem  
in rastlinami

G 46.240 Trgovina na debelo s kožami, 
usnjem

G 46.310 Trgovina na debelo s sadjem  
in zelenjavo

G 47.190 Druga trgovina na drobno 
v nespecializiranih prodajalnah

G 47.762 Trgovina na drobno 
v specializiranih prodajalnah 
z vrtnarsko opremo in hišnimi 
živalmi.

2. Skupščina sprejme čistopis statuta 
družbe.

3. Skupščina pooblašča predsednika 
skupščine za podpis čistopisa statuta druž-
be.

VIII. Imenovanje revizorja za poslovno 
leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za 
revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v letu 
2012, se imenuje revizijska hiša SN revizija 
d.o.o., Puhova ulica 13, 1000 Ljub ljana.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 
2012 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Predlogi delničarjev k točkam dnevnega 
reda bodo objavljeni in sporočeni na način 
iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni 
družbi v sedmih dneh po objavi sklica skup-
ščine, v zakonsko predpisani obliki.

Delničarji bodo na skupščini lahko uve-
ljavljali svojo pravico do obveščenosti po 
prvem odstavku 305. člena ZGD-1.

Udeležence skupščine družbe prosimo, 
da se pol ure pred začetkom seje skupščine 
prijavijo predstavniku družbe na kraju zase-
danja skupščine.

Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na 
skupščini mora biti pisno in mora za fizične 
osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni 
datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, 
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne 
osebe pa ime in priimek ter datum rojstva 
pooblaščenca in firmo ter podpis in žig poo-
blastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri 
upravi družbe v roku iz prejšnjih odstavkov.

Gradivo za sejo skupščine z utemelji-
tvami predlaganih sklepov bo delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe, vsak delov-
ni dan od ponedeljka do petka, od 7. do 
12. ure, od dneva objave sklica skupščine 
do zasedanja skupščine.

Kurivo Gorica d.d.
predsednica uprave

mag. Polonca Črnigoj

 Ob-3630/12
Uprava družbe Emona-Farma Ihan druž-

ba pooblaščenka d.d., Breznikova 89, Ihan, 
Domžale, na podlagi Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-1) in na podlagi 46. in 
78. člena Statuta družbe sklicuje

15. redno skupščino
družbe Emona-Farma Ihan  
družba pooblaščenka d.d.,

ki bo v torek, dne 31. 8. 2012 ob 12. uri, 
na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Dom-
žale, v sejni sobi poslovne stavbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Izvoli se predsednik skupščine ter 
dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvu-
je vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim le-
tnim poročilom in revidiranim konsolidiranim 
letnim poročilom družbe za leto 2011, vključ-
no s seznanitvijo s prejemki članov uprave 
in nadzornega sveta, poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila za 
leto 2011, mnenjem revizorja ter odločanje 
o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in 
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

2.1.) Skupščina se seznani z revidiranim 
letnim poročilom in revidiranim konsolidira-
nim letnim poročilom za leto 2011, vključ-
no s prejemki članov uprave in nadzornega 
sveta, poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročilu za leto 2011 in po-
zitivnim mnenjem revizorske družbe PKF 
Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljub ljane, za 
poslovno leto 2011.

2.2.) Skupščina se seznani, da zna-
ša bilančni dobiček za poslovno leto 2011 
619.421,31 EUR in se uporabi, kot sledi.

2.3.) Del bilančnega dobička v višini 
18.259,20 EUR se nameni za izplačilo di-
vidend v bruto znesku 0,08 EUR na delnico 
razreda B. Dividende pripadajo delničarjem, 
ki so deseti dan pred zasedanjem skupščine 
vpisani v centralni register vrednostnih pa-
pirjev pri KDD in se izplačajo v roku 60 dni 
po izvedeni skupščini.

2.4.) Preostali bilančni dobiček v znesku 
601.162,11 EUR ostane nerazporejen in bo 
o njem odločala skupščina v naslednjih letih.

2.5.) Skupščina potrjuje in odobrava delo 
uprave in nadzornega sveta v poslovnem 
letu 2011 ter jima vsakemu posebej pode-
ljuje razrešnico.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina za revizorja družbe za poslovno leto 
2012 imenuje revizijsko družbo PKF Revizi-
ja in svetovanje d.o.o., iz Ljub ljane.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta 
družbe.

Predlog nadzornega sveta: članu nad-
zornega sveta Uroš Jutražu na lastno željo 
preneha mandat v nadzornem svetu. Skla-
dno s predlogom nadzornega sveta, skup-
ščina za novega člana NS in dobo 4 let 
imenuje mag. Natalijo Poljanšek, spec., 
univ.dipl.ekon. Štiri letna doba prične teči 
s sprejemom tega sklepa.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško 
depotni družbi Ljub ljana d.d., konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan), to je dne 27. 8. 2012, ter svojo udelež-
bo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. 
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, za-
stopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in 
eventualno pooblastilo za zastopanje mora 
biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po 
pošti na sedež družbe najpozneje do konca 
dne 27. 8. 2012. Pooblastilo ostane shranje-
no v poslovni dokumentaciji družbe ves čas 
trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev 
dnevnega reda skupščine
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Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni 
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen 
tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča 
skupščina ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ob-
razložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar 
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti in uprava 
jim je dolžna podati zanesljive podatke in 
odgovore na vprašanja v zvezi z zadeva-
mi družbe, če so takšni odgovori in podat-
ki potrebni za presojo točk dnevnega reda 
skupščine. Pravica do obveščenosti velja 
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe 
s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in obrazložitvami predlogov sklepov po po-
sameznih točkah predlaganega dnevnega 
reda skupščine ter poročila in dokumenti, 
ki jih je po zakonu potrebno predložiti skup-
ščini, je delničarjem za brezplačen vpogled 
na voljo na sedežu družbe Breznikova 89, 
Ihan, 1230 Domžale, vsak delavnik od 10. 
do 12. ure, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeleženci se pred sejo skupščine prija-
vijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom 
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni 
udeleženci dolžni podpisati seznam navzo-
čih udeležencev.

Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po po-

oblaščencu oziroma zastopniku, in sicer 
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred 
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za 
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za 
fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
mek, naslov, navodila za glasovanje, kraj 
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke 
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime 
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter 
podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez 
pol ure na istem kraju. Na ponovnem zaseda-
nju bo skupščina veljavno sklepala ne glede 
na višino zastopanega kapitala.

Emona-Farma Ihan  
družba pooblaščenka d.d.

Uprava družbe

 Ob-3631/12
Uprava družbe ob soglasju nadzorne-

ga sveta delniške družbe TEM Čatež d.d. 
sklicuje

skupščino delniške družbe,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2012, ob 

14. uri, na sedežu družbe na Čatežu, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in delovnih teles skupščine.

2. Letno poročilo družbe za leto 2011 – 
informacija o poslovanju družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta delničar-
jem posredovala informacijo o letnem poro-
čilu družbe za leto 2010.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček 
družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 
325.974,72 EUR, ostane nerazporejen.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi 
in nadzornemu svetu družbe za poslovno 
leto 2011.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za 
poslovno leto 2012 se imenuje revizijska 
družba Dinamic d.o.o., Ljub ljanska cesta 26, 
Novo mesto.

5. Prenehanje mandata članov nadzor-
nega sveta, imenovanje novih članov nad-
zornega sveta, predstavnikov delničarjev, 
in seznanitev s članoma nadzornega sve-
ta, predstavnikoma delavcev.

Predlog sklepa:
Po ugotovitvi, da dosedanjim članom 

nadzornega sveta dne 27. 10. 2012 poteče 
mandat, skupščina izvoli naslednje člane 
nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: 
Radovan Teslič, Gorkičeva 14, 1000 Ljub-
ljana, Anton Klasinc, Ulica bratov Babnik 95, 
1000 Ljub ljana, Nijaz Čosić, Žaucerjeva 22, 
1000 Ljub ljana, Dejan Bjelobaba, Trubarje-
va 40, 1000 Ljub ljana.

Mandat novih članov nadzornega sveta 
začne teči dne 28. 10. 2012 in traja 4 leta.

Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh 
članov nadzornega sveta, predstavnikov 
delavcev.

Gradivo za skupščino družbe je vsem 
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe 
v prostorih družbe na Čatežu, vsak delovni 
dan v tednu, med 9. in 14. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skup-
ščini in glasovanje je, da delničarji najmanj 
tri dni pred sejo skupščine (to je do vključno 
27. 8. 2012) pisno prijavijo družbi svojo ude-
ležbo na skupščini.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini 
mora biti pisno in mora biti pred ali ob skli-
cu predloženo družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna 
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skup-
ščine družbe istega dne ob 14.30, na mestu 
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skup-
ščina veljavno odloča ne glede na višino 
zastopanega osnovnega kapitala.

TEM Čatež d.d.
uprava družbe

Andrej Bajuk

 Ob-3632/12
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah in Statuta družbe Induplati, 
industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava 
družbe Induplati, industrija platnenih izdel-
kov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 
1235 Radomlje, sklicuje

19. skupščino
 delniške družbe Induplati, 

 industrija platnenih izdelkov, d.d., 
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24,  

1235 Radomlje
Skupščina bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 

10.30, v sejni sobi poslovne stavbe, na na-
slovu Vojkova cesta 58, Ljub ljana, v I. nad-
stropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine 

in preštevalec glasov. Na seji skupščine pri-
sostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 
2011 in poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje 
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 

31. 12. 2011 znaša 1.436.526,13 EUR, osta-
ne nerazporejen in se v celoti izkaže kot 
preneseni dobiček.

2.2. Potrdi in odobri se delo direktorice 
Petre Švajger v poslovnem letu 2011 ter se 
ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli 
razrešnica.

2.3. Potrdi in odobri se delo predsednice 
in vseh članov nadzornega sveta družbe 
v poslovnem letu 2011 ter se jim za to po-
slovno leto na podlagi 293. in 294. člena 
ZGD-1 podeli razrešnica.

3. Seznanitev s potekom mandata člano-
ma nadzornega sveta in imenovanje novih 
članov nadzornega sveta.

Skupščina za člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev, imenuje Ta-
njo Marolt, Homec, Bolkova ulica 1A, 1235 
Radomlje, in Tomaža Juterška, Bakov-
nik 4, 1241 Kamnik.

Člana sta imenovana od dneva te skup-
ščine dalje za mandatno dobo 4 let.

Predlagatelj sklepov k točki 2. dnevnega 
reda sta uprava in nadzorni svet družbe, 
k točki 3. pa nadzorni svet.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino. Prijava 
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če 
jo družba prejme najpozneje do konca dne 
27. 8. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je ko-
nec dne 26. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: 
presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo 
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek 
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje 
podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
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dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo kumula-
tivno 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 ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Zgornje Jarše, Kamni-

ška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni 
dan od dneva objave skupščine do dneva 
skupščine od 10. do 12. ure, in na spletni 
strani družbe, www.induplati.si, je dostopno 
gradivo za skupščino:

– sklic skupščine, ki vsebuje predloge 
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je 
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake 
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala 
uprava oziroma nadzorni svet družbe,

– bilance družbe za poslovno leto 2011 
s poročilom nadzornega sveta v skladu 
z 282. členom ZGD-1,

– izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi s skupščino
Skupščina veljavno odloča, če je na seji 

prisotnih več kot 30 % vseh glasov. Kolikor 
v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, 
se seja skupščine, z istim dnevnim redom, 
prične čez pol ure in se na njej veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Induplati,  
industrija platnenih izdelkov, d.d.

Petra Švajger, direktorica

 Ob-3633/12
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah in Statuta družbe Kompas In-
ternational, turistična in trgovinska družba, 
d.d., direktor družbe Kompas International, 
turistična in trgovinska družba, d.d., Vojkova 
cesta 58, 1000 Ljub ljana, sklicuje

23. skupščino družbe
Kompas International, turistična  

in trgovinska družba, d.d., 
 Vojkova cesta 58, Ljubljana

Skupščina bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 
10.45, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljub-
ljani, Vojkova cesta 58, Ljub ljana, v I. nad-
stropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Imenujeta se predsednik skupščine 
in preštevalec glasov. Na seji skupščine pri-
sostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 
2011 in poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje 
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 

31. 12. 2011 znaša 465.976,02 EUR, ostane 
nerazporejen in se v celoti izkaže kot prene-
seni dobiček.

2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in 
nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 
2011 ter se direktorju in članom nadzornega 
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 
podeli razrešnica.

3. Seznanitev s potekom mandata člano-
ma nadzornega sveta in imenovanje novih 
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Skupščina za člana nadzornega sve-

ta, predstavnika delničarjev, imenuje 
Heleno Šparovec, Pristava, Pristavška 
cesta 27, 4290 Tržič, in Primoža Kra-
marja, Lukovica pri Brezovici, Vrhniška 
cesta 15B, 1351 Brezovica pri Ljub ljani.

Člana sta imenovana od dneva te skup-
ščine dalje za mandatno dobo 4 let.

4. Skupščina se seznani, da je bil 
z dnem 6. 1. 2012 na podlagi odločbe KDD 
– Centralo klirinško depotna družba d.d., 
št. KD 3686 z dne 5. 1. 2012 opravljen vpis 
180.048 delnic od skupno 189.800 delnic 
družbe z oznako KINR v centralni register 
nematerializiranih vrednostnih papirjev (del-
na izdaja).

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 4. dnev-
nega reda sta uprava in nadzorni svet druž-
be, k točki 3. pa nadzorni svet.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino. Prijava 
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če 
jo družba prejme najpozneje do konca dne 
27. 8. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je ko-
nec dne 26. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: 
presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo 
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek 
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje 
podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 

reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo kumula-
tivno 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 ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu Vojkova 

cesta 58, Ljub ljana, I. nadstropje, vsak de-
lovni dan od dneva objave skupščine do 
dneva skupščine od 10. do 12. ure in na 
spletni strani družbe, www.kompas-yach-
ting.com, je dostopno gradivo za skupščino:

– sklic skupščine, ki vsebuje predloge 
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je 
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake 
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala 
uprava oziroma nadzorni svet družbe,

– letno poročilo družbe za poslovno leto 
2011 s poročilom nadzornega sveta v skladu 
z 282. členom ZGD-1,

– izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Drugi podatki v zvezi s skupščino.
Skupščina veljavno odloča ne glede na 

število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas Int d.d.

Damjan Vezjak, direktor

 Ob-3634/12
Na podlagi 7. člena Statuta delniške 

družbe STOL Industrija pohištva d.d., Ka-
mnik sklicujem

16. skupščino
 delničarjev STOL 

 Industrija pohištva d.d., Kamnik, 
Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2012, ob 

10. uri, v sejni sobi poslovne stavbe, na 
naslovu Vojkova cesta 58, Ljub ljana, v I. 
nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti skupščine.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se predsednik 

skupščine in preštevalec glasov. Na seji 
skupščine prisostvuje vabljeni notar.

3. Seznanitev z Letnim poročilom sku-
pine Stol in družbe Stol d.d. za leto 2011, 
z mnenjem pooblaščenega revizorja in po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi in po-
trditvi letnega poročila, odločanje o bilanč-
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nem dobičku in podelitev razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 

31. 12. 2011 znaša 4.331.669,92 EUR, osta-
ne nerazporejen in se v celoti izkaže kot 
preneseni dobiček.

3.2. Potrdi in odobri se delo direktorja 
Aleksandra Jereba v poslovnem letu 2011, 
in sicer za obdobje od 1. 1. 2011 do 10. 1. 
2011, ter se mu na podlagi 293. in 294. čle-
na ZGD-1 podeli razrešnica.

3.3. Potrdi in odobri se delo direktorice 
Andreje Budja Jurca v poslovnem letu 2011, 
in sicer za obdobje od 10. 1. 2011 do 31. 12. 
2011, ter se ji na podlagi 293. in 294. člena 
ZGD-1 podeli razrešnica.

3.4. Potrdi in odobri se delo predsednika 
in vseh članov nadzornega sveta družbe 
Stol, d.d. Kamnik v poslovnem letu 2011 ter 
se jim na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 
podeli razrešnica.

4. Seznanitev s potekom mandata člano-
ma nadzornega sveta in imenovanje novih 
članov nadzornega sveta.

Skupščina za člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev, imenuje Ange-
lo Osolnik, Krtina 32, 1233 Dob, in Primoža 
Kramarja, Lukovica pri Brezovici, Vrhniška 
cesta 15B, 1351 Brezovica pri Ljub ljani.

Člana sta imenovana od dneva te skup-
ščine dalje za mandatno dobo 4 let.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov družbe za poslovno leto 
2011 se imenuje revizijska družba DINA-
MIC d.o.o., Ljub ljanska cesta 41, 8000 Novo 
mesto.

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 3. dnev-
nega reda sta uprava in nadzorni svet druž-
be, predlagatelj sklepov k točki 4. in 5. dnev-
nega reda pa le nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic 
skupščine, predloge vseh sklepov z uteme-
ljitvami, revidirano Letno poročilo skupine 
Stol in družbe Stol d.d. za leto 2011 ter 
poročilo nadzornega sveta za leto 2011, je 
delničarjem dostopno v tajništvu poslov-
ne stavbe, na naslovu Korenova cesta 5, 
1241 Kamnik, vsak delovni dan, med 10. in 
12. uro, od objave tega sklica v Uradnem 
listu RS dalje.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni stra-
ni družbe, www.stol.si, kjer so objavljene 
tudi izčrpne informacije o pravicah delničar-
jev iz prvega odstavka 298. člena, prvega 
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice bodo imeli 
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in po-
oblaščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogo-
ja (kumulativno):

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino. Prijava 
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če 
jo družba prejme najpozneje do konca dne 
27. 8. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je ko-
nec dne 26. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: 
presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-

jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo kumula-
tivno 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 ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Skupščina veljavno odloča, če so na seji 
prvega sklica prisotni delničarji z glasoval-
nimi pravicami, ki predstavljajo vsaj petnajst 
odstotkov vseh glasov. Kolikor v prvem skli-
cu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skup-
ščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol 
ure in se na njej veljavno odloča ne glede na 
višino zastopanega kapitala.

STOL, Industrija pohištva, d.d. Kamnik
direktorica

Andreja Budja Jurca

 Ob-3635/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah (ZGD-1) in 23. člena Statuta družbe De-
tel Global, d.d., sklicuje uprava družbe Detel 
Global, d.d., Pot za Brdom 102, Ljub ljana,

13. skupščino delničarjev
družbe Detel Global, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2012, ob 12.30, 
na sedežu družbe Detel Global, d.d., Pot za 
Brdom 102, Ljub ljana, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in imenovanje organov 
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika in preštevalca glasov v skladu 
s predlogom sklicatelja skupščine. Skupšči-
ni bo prisostvoval notar Miro Bregar.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poro-
čilom uprave o poslovanju za poslovno leto 
2011 in poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila za leto 2011.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s revidiranim letnim poročilom za leto 2011 
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi 
in potrditvi letnega poročila.

3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2011, razkritje prejemkov 
članov uprave in nadzornega sveta in pode-
litvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu 
svetu.

3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček, 
ki po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 

840.382 EUR in predstavlja preneseni čisti 
dobiček iz prejšnjih let in čisti dobiček po-
slovnega leta 2011, ostane nerazporejen.

3.2. Predlog sklepa: skupščina delničar-
jev se seznani s prejemki članov uprave in 
nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

3.3. Predlog sklepa: skupščina podeli 
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za 
poslovanje v poslovnem letu 2011.

4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja 

v letu 2011 se imenuje revizijska hiša Rea-
linea d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.

5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: ugotovi se, da se nova 

firma in skrajšana firma od dne 12. 1. 2012 
glasi:

Firma družbe: Detel Global, družba za 
telekomunikacije d.d.

Skrajšana firma družbe: Detel Global, 
d.d.

in ne Detel Telekom, družba za teleko-
munikacije d.d. oziroma Detel Telekom, d.d.

6. Ugotovitev, da ni prišlo do vplačila no-
vih delnic (dokapitalizacije).

Predlog sklepa: ugotovi se, da ni prišlo 
do vplačila 30.000 novih delnic in s tem 
tudi ne do povečanja osnovnega kapitala za 
125.100,00 EUR

7. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve o izdaji novih delnic (dokapitalizaciji) pod-
jetja Detel Global d.d. ter podelitvi pooblasti-
la za spremembo Statuta družbe.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe 
Detel Global d.d., ki znaša 625.500,00 EUR 
in je razdeljen na 150.000 navadnih imen-
skih prosto prenosljivih kosovnih delnic 
z glasovalno pravico (v nadaljevanju: kosov-
ne delnice), se poveča z novimi denarnimi 
vložki v skupni višini 125.100,00 EUR, tako 
da po povečanju znaša 750.600,00 EUR. 
Povečanje se izvede z izdajo 30.000 novih 
kosovnih delnic, tako da bo imela družba po 
povečanju osnovnega kapitala skupaj izda-
nih 180.000 kosovnih delnic, pri čemer vsa-
ki posamezni kosovni delnici v osnovnem 
kapitalu družbe pripada enak delež in enak 
pripadajoči znesek, ki znaša 4,17 EUR.

Emisijska vrednost ene nove kosovne 
delnice je enaka 30,00 EUR. Skupna emi-
sijska vrednost vseh novih kosovnih delnic 
znaša 900.000,00 EUR, od tega se vplača 
v osnovni kapital družbe 125.100,00 EUR, 
v kapitalske rezerve pa se vplača znesek 
v višini 774.900,00EUR.

Vse novo izdane kosovne delnice da-
jejo njihovim imetnikom enaka upravičenja 
in pravice, kot že izdane delnice istega ra-
zreda: pravico do udeležbe pri upravljanju 
družbe, pravico do dela dobička (dividen-
de), pravico do ustreznega dela preostalega 
premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be. Delnice bodo izdane v nematerializirani 
obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po 
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni 
register.

Obstoječi delničarji imajo prednostno 
pravico do vpisa delnic nove emisije v so-
razmerju s svojimi deleži v osnovnem kapi-
talu. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni 
od objave poziva.

Vpis novih delnic bo potekal na sedežu 
družbe od 1. 9. 2012 do 30. 9. 2012. Izdaja 
novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so 
določeni s tem sklepom vpisane in vplačane 
vse delnice nove emisije. V primeru neuspe-
šnega povečanja osnovnega kapitala posta-
ne vpis novih delnic na podlagi tega sklepa 
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neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno 
vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in 
sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata 
vpisa in vplačila delnic.

Skupščina pooblašča upravo, da uskladi 
Statut družbe z veljavnim načinom in obli-
ko povečanja osnovnega kapitala v skladu 
s tem sklepom o povečanju osnovnega ka-
pitala družbe z denarnimi vložki in posledič-
no s stanjem po dejansko izvedenem vpisu 
in vplačilu delnic.

8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani, 

da je dne 11. 7. 2012 član nadzornega 
sveta Vojko Rovere podal odstopno izjavo, 
s katero nepreklicno odstopa s funkcije čla-
na nadzornega sveta družbe Detel Global 
d.d., z dnem 30. 8. 2012, ko bo skupščina 
delničarjev družbe Detel Global d.d.

Za člana nadzornega sveta družbe Detel 
Global d.d., imenuje Modic Janeza, in sicer 
za mandat, ki prične teči naslednji dan po 
izvolitvi na skupščini družbe Detel Global 
d.d. in traja do 25. 8. 2014.

Gradivo za skupščino
Popolna besedila gradiva za skupščino, 

ki obsega ta sklic, to je, predloge vseh skle-
pov z obrazložitvami in navedbami kateri 
organ družbe je dal posamezen sklep, ob-
razložitve posameznih točk dnevnega reda, 
letno poročilo za leto 2011 ter poročilo nad-
zornega sveta, so na vpogled delničarjem 
na sedežu družbe, Pot za Brdom 102, Ljub-
ljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure od 
dneva objave tega sklica v Uradnem listu 
RS dalje do vključno sklica skupščine.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa 
za vsako predlagano točko dnevnega reda, 
o katerem naj skupščina odloča ali, če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (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 k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. čle-
na 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 pri tem sporo-

čil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
organa vodenja ali nadzora in da bo druge 
delničarje pripravil do tega, da bodo glaso-
vali za njegov predlog.

Ne glede na navedeno volilnega predlo-
ga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 
ni treba utemeljiti.

Delničar lahko svojo pravico do ob-
veščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja ima-
jo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic 

vpisani v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (presečni 
dan).

Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice delničarjev 
ali njihovih pooblaščencev je pisna prijava 
udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe 
najkasneje pet dni pred skupščino, to je do 
vključno 24. 8. 2012, do 16.ure.

Vsak delničar, ki je upravičen do udelež-
be na skupščini, ima pravico pooblastiti po-
slovno sposobno fizično ali pravno osebo, 
da se v njegovem imenu udeleži skupščine 
in uresničuje njegovo glasovalno pravico. 
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO 
oziroma firmo, sedež in matično številko) 
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis 
pooblastitelja. Pooblastilo je treba predložiti 
družbi in ostane shranjeno pri njej. Poobla-
ščenec ima na skupščini enake pravice, 
da lahko govori in postavlja vprašanja kot 
delničar, katerega zastopa.

Detel Global d.d.
Nebojša Jovanović

direktor

 Ob-3652/12
Skladno z Zakonom o gospodarskih 

družbah in na podlagi poglavja šest Statuta 
družbe Steklarna Rogaška d.d., uprava 
družbe sklicuje

19. redno skupščino,
ki bo 28. 8. 2012, ob 13. uri, na sedežu 

družbe Ulica talcev 1,3250 Rogaška Sla-
tina.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata 

sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli 

Darja Gabron, za preštevalko glasov mag. 
Andreja Flucher. Seji skupščine bo priso-
stvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
konsolidiranim letnim poročilom skupine 
Steklarna Rogaška, revidiranim letnim po-
ročilom uprave o poslovanju družbe Ste-
klarna Rogaška d.d. v letu 2011, z mne-
njem revizorja ter seznanitev s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta družbe v skladu 
z 282. členom ZGD-1.

Uprava in nadzorni svet predlagata 
sprejem naslednjega sklepa:

2.1 Skupščina se seznani z revidiranim 
konsolidiranim letnim poročilom skupine 
Steklarna Rogaška ter revidiranim letnim 
poročilom družbe Steklarna Rogaška d.d. 
v letu 2011 z mnenjem revizorja in pisnim 
poročilom nadzornega sveta po 282. členu 
ZGD-1.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom 
nadzornega sveta za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata 
sprejem naslednjih sklepov:

3.1. Skupščina potrjuje in odobri 
delo predsednika uprave mag. Šenije Da-
vorja ter mu podeljuje razrešnico za poslov-
no leto 2011.

3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo 
nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 
ter podeljuje članom nadzornega sveta raz-
rešnico za poslovno leto 2011.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasle-
dnjega sklepa:

4.1. Za finančnega revizorja družbe za 
poslovno leto 2012 se imenuje revizijska 
hiša ABC revizija, družba za revizijo in so-
rodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 
1000 Ljub ljana.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlo-

gi sklepov z obrazložitvami, s konsolidira-
nim in z letnim poročilom, mnenjem revi-
zorja ter poročilom nadzornega sveta, bo na 
vpogled na sedežu družbe, v tajništvu vsak 
dan od 9. do 11. ure, od dneva objave skli-
ca, do vključno dneva zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-
ko najkasneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine, pisno zahtevajo dodatno toč-
ko dnevnega reda, ki jo pošljejo na sedež 
družbe. Zahtevi morajo v pisni obliki predlo-
žiti predlog sklepa, o katerem naj skupšči-
na odloča ali če skupščina pri posamezni 
točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni oblik dajejo predloge sklepov 
kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog del-
ničarja se objavi in sporoči v skladu z nači-
nom, opredeljenim v 296. členu ZGD-1 le, 
če bo delničar v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine družbi pisno, na sedež druž-
be, posredoval razumno utemeljen predlog.

Delničarji lahko sporočijo družbi predlog 
za objavo kot to veleva 301. člen ZGD-1. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči 
v skladu z načinom opredeljenim v 296 čle-
nu ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh 
po objavi sklica skupščine družbi pisno, na 
sedež družbe, posredoval predlog.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavlja-

jo vprašanja in zahtevajo podatke o zade-
vah družbe, če so potrebni za presojo točk 
dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico 
do obveščenosti v skladu s prvim odstav-
kom 305. člena ZGD-1.

Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine delničarjev se lahko udele-

žijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot 
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri 
KDD v Ljub ljani konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: 
presečni dan), to je 24. 8. 2012, ali njihovi 
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo.

Udeležbo na skupščini je potrebno pri-
javiti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora 
na sedež družbe prispeti najpozneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine – 
do vključno 24. 8. 2012. Pooblastilo mora 
biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, 
kjer ostane shranjeno.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zasto-
pniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo 
izkazati z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpi-
som iz sodnega/poslovnega registra.

Steklarna Rogaška d.d.
Uprava

 Ob-3653/12
Na podlagi Statuta družbe D.P.R. druž-

ba pooblaščenka Ravne, d.d. s sedežem 
na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14 
in na podlagi določil ZGD – 1, uprava druž-
be sklicuje



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 57 / 27. 7. 2012 / Stran 1781 

15. sejo skupščine
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, 

d.d. Koroška cesta 14, 2390 Ravne na 
Koroškem,

ki bo v petek, 31. 8. 2012, ob 12. uri, 
v prostorih velike sejne sobe (pritličje) Obči-
ne Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

Predlagani dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, 

da je skupščina sklepčna. Za predsednika 
skupščine se izvoli mag. Staša Ternik Krišto-
felc. Za preštevalca glasov se izvolita Petra 
Svenšek in Ana Brusnik. Skupščini bo pri-
sostvovala vabljena notarka Anica Črešnik 
iz Raven na Koroškem.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila po 282. in 
548. členu ZGD-1 ter seznanitev s prejemki 
direktorja in nadzornega sveta ter z ugoto-
vitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje 
bilančnega dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom uprave 
o poslovanju za leto 2011, mnenjem revi-
zorja in pisnim poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, 
s prejemki direktorja in nadzornega sveta, 
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli 
v poslovnem letu 2011, ter z ugotovitvijo, da 
družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega 
dobička.

3. Predlog podelitve razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina 
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu družbe za njihovo delo v poslovnem 
letu 2011.

4. Prenehanje mandata dosedanjim čla-
nom nadzornega sveta s 1. 12. 2012 in 
imenovanje članov v nadzorni svet s 1. 12. 
2012.

Predlog sklepa:
Na podlagi ugotovitve uprave in nadzor-

nega sveta zaradi poteka mandata z dnem 
1. 12. 2012 preneha mandat dosedanjim 
članom nadzornega sveta.

V nadzorni svet se z dnem 1. 12. 2012 
imenujejo naslednji člani, za dobo štirih let: 
Jovan Ilievski, Janez Klančnik, Jože Ko-
lar, Antonija Rožen, Ivan Zorman, dr. Milan 
Švajger, dr. Henrik Kaker, Ivanka Štiftar, Du-
šan Golnar.

5. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da 

sprejme naslednji sklep: na predlog nad-
zornega sveta se za revizijo računovodskih 
izkazov družbe D.P.R. družba pooblaščenka 
Ravne, d.d. za poslovno leto 2012 imenuje 
revizijsko hišo KPMG poslovno svetovanje, 
d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljub ljana.

Presečni dan za uresničevanje glasoval-
ne pravice in drugi pogoji za uresničevanje 
glasovalnih pravic in udeležbo

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji:

– ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru vrednostnih papirjev konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(konec nedelje, 26. 8. 2012);

– ki bodo svojo udeležbo in glasovanje 
na skupščini prijavili (prijava mora prispe-

ti na družbo – prejemna teorija) pri druž-
bi najpozneje do konca četrtega dne pred 
skupščino (najpozneje do 24. ure dne 26. 8. 
2012) na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, 
ki bodo izpolnili prej navedena pogoja. Poo-
blastilo mora biti pisno.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine 
v Uradnem listu RS.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljeva-
nju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog 
za objavo v skladu s 300. in 301. členom 
ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov ter njihovo obrazložitvijo bo na voljo 
na sedežu Odvetniške pisarne Kos, Štum-
pfl in partnerji, d.o.o. na naslovu Koroška 
cesta 14, Ravne na Koroškem, v tajništvu, 
vsak delavnik, od 10. do 12. ure v času od 
dneva objave dnevnega reda, do vključno 
dneva zasedanja skupščine. Dodatne infor-
macije na tel. 02/822-22-86.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi 
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic 
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Sejna soba bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja skupščine.
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.

predsednica uprave
Kristina Slavič

 Ob-3654/12
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške 

družbe Radgonske gorice Gornja Radgona, 
Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno 
z določbami Zakona o gospodarskih druž-
bah, uprava družbe sklicuje

15. skupščino
delniške družbe Radgonske gorice 

Gornja Radgona d.d.,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2012, ob 11.30, 

v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja 
Radgona.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Danilo Dujović, za preštevalca 
glasov pa Cvetka Črepnjak in Marjan Edšid.

Seji prisostvuje vabljeni notar Kovač 
Gregor za sestavo notarskega zapisnika.

3. Predstavitev revidiranega letnega po-
ročila družbe za leto 2011 in poročila nad-
zornega sveta k letnemu poročilu, sezna-
nitev delničarjev s prejemki članov uprave 
in nadzornega sveta v letu 2011, uporaba 
bilančnega dobička in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega 
sveta:

Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina družbe se seznani s sprejetim 

letnim poročilom družbe za poslovno leto 
2011, poročilom nadzornega sveta družbe in 
revizijskim poročilom, ki se nanašata na pre-
veritev letnega poročila družbe za poslovno 
leto 2011 ter s prejemki članov uprave in 
nadzornega sveta v letu 2011.

Predlog sklepa št. 3.2:
Uprava in nadzorni svet skupščini predla-

gata, da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 
2011 skupaj znaša 2,980.501 EUR in ga 
sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 
2.550.818 EUR in čisti poslovni izid tekoče-
ga leta v znesku 859.365 EUR, zmanjšan 
za znesek 429.682 EUR, ki se po sklepu 
uprave družbe prenese v druge rezerve iz 
dobička, ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 3.3:
Skupščina upravi in nadzornemu svetu 

podeljuje razrešnico za delo v letu 2011.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 

2012.
Predlog sklepa nadzornega sveta: 

na predlog nadzornega sveta se za revizor-
ja za poslovno leto 2012 imenuje revizorsko 
družbo Prosperus d.o.o. iz Ljub ljane.

Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo 

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško 
knjigo pri Klirinško-depotni družbi konec če-
trtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 
na dan 25. 8. 2012.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno 
najpozneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine ter ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in 

glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, 
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno 
pošiljko po pošti dostavijo družbi tako, da 
jo le-ta prejme najpozneje konec četrtega 
dne pred skupščino.

Udeležence pozivamo, da pridejo na 
skupščino vsaj četrt ure pred začetkom za-
sedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno 
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom ter prevzamejo gradivo in glaso-
valne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno 

poročilo uprave za poslovno leto 2011, poro-
čilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, 
bo na vpogled v tajništvu na sedežu družbe 
v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5, vsak delav-
nik, med 11. in 14. uro.

Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-
ko najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obli-
ki priložiti predlog sklepa, o katerem naj 
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skupščina odloča, ali če skupščina pri po-
samezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 
Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pi-
sni 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 ugo-
varjal predlogu sklepa in da bo druge del-
ničarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog.

Opozorilo: Prostor za zasedanje skupšči-
ne bo odprt četrt ure pred začetkom zase-
danja skupščine.

Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.

uprava
Borut Cvetkovič, inž. kmet.

 Ob-3655/12
V skladu z določili Zakona o gospodar-

skih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na 
podlagi točke 6.3. Statuta družbe, direktor 
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske 
stroje, d.d., Rovšnikova 7, Ljub ljana (v na-
daljevanju tudi: družba) sklicuje

16. redno skupščino družbe
Turboinštitut,  

Inštitut za turbinske stroje, d.d.,
ki bo 28. 8. 2012, z začetkom ob 13. uri, 

na sedežu družbe, Rovšnikova 7, Ljub ljana, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev predsednika, preštevalca gla-
sov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Bar-

baro Perne, za preštevalca glasov pa Edina 
Kumaliča in Teo Ergaver.

Skupščini bo prisostvovala notarka Irena 
Florjančič Cirman.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom in skupinskim letnim poročilom za po-
slovno leto 2011, revizorjevim poročilom in 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-
tnega poročila in skupinskega letnega poro-
čila, odločanje o uporabi bilančnega dobička 
za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani s sprejetim 

letnim in skupinskim letnim poročilom za 
poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja 
in poročilom NS o preveritvi in potrditvi 
letnega in skupinskega letnega poročila za 
leto 2011.

2. Bilančni dobiček družbe po 
stanju na dan 31. 12. 2011 v znesku 
2.107.829,59 EUR (preneseni čisti dobiček 
iz let 2008, 2009, 2010: 1.600.504,66 EUR 
+ čisti poslovni izid poslovnega leta 2011: 
507.324,93 EUR) ostane nerazporejen.

Dividende za leto 2011 se ne izpla-
čajo.

3. Upravi in nadzornemu svetu se za 
leto 2011 podeli razrešnica, s čimer se potrdi 
in odobri njuno delo.

3. Seznanitev s prejemki članov organov 
vodenja ali nadzora v letu 2011.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s prejemki direk-

torja, ki jih je prejel v poslovnem letu 2011 in 
znašajo 96.699,43 EUR. Prejemki direktorja 
vključujejo: bruto prejemke, ki so vsebovani 
v obvestilu za napoved dohodnine, druge 
prejemke in premije za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje.

Prejemki članov nadzornega sve-
ta predstavljajo bruto sejnine članov 
in znašajo za leto 2011: Vito Verstov-
šek (predsednik) 2.422,48 EUR, Mar-
jan Šiftar 1.060,58 EUR, Vlado Dimovski 
1.346,05 EUR, Leopold Škerget 790,95 EUR, 
Darko Ermenc 1.614,98 EUR, Matjaž Kru-
šec 1.361,89 EUR.

4. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa: za revidiranje letnega 
poročila družbe za poslovno leto 2012 se 
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Va-
luta, družba za revizijo, d.o.o., Slovenska 
ulica 39, 2000 Maribor.

Presečni dan za uresničevanje glaso-
valne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine (v nadaljevanju presečni 
dan), to je dne 24. 8. 2012.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje 
na skupščini

Skupščine se lahko udeleži in na njej 
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in gla-
sovanje na skupščini prijavil pri družbi naj-
pozneje do konca četrtega dne pred skup-
ščino. Pooblaščenci morajo v istem roku 
oddati pisna pooblastila.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno 
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni 
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem 
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri 
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine, 
to je do 3. 8. 2012.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) ali predloge za volitve članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadalje-
vanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma 
volilni predlog se objavi in sporoči na na-
čin iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
to je do 3. 8. 2012, družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom 
ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

V tajništvu na naslovu družbe Rovšni-
kova 7, Ljub ljana so od dneva sklica skup-
ščine pa vse do vključno dneva zasedanja 
skupščine v času od 9. do 12. ure dostopni 
in brezplačno na vpogled:

– predlogi sklepov,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo in revidirano letno poro-

čilo za 2011,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu 

letnega poročila za leto 2011,
– poročilo o prejemkih članov organov 

vodenja ali nadzora za preteklo leto.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Vljudno prosimo udeležence, da se 
uro pred pričetkom zasedanja prijavijo pred-
stavniku družbe na mestu, kjer bo zase-
danje skupščine in s podpisom seznama 
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost 
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se 
fizične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi 
s pisnim pooblastilom.

V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi 
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno 
uro kasneje na istem kraju in z istim dnev-
nim redom in predlogi sklepov. V tem pri-
meru skupščina veljavno odloča ne glede 
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Turboinštitut, 
 Inštitut za turbinske stroje, d.d.

dr. Vladimir Kercan,
direktor

 Ob-3656/12
Na podlagi določil Statuta delniške druž-

be Polzela tovarna nogavic, d.d. in v skladu 
z določbami Zakona o gospodarskih druž-
bah-1 (ZGD-1) uprava sklicuje

17. sejo skupščine
delniške družbe Polzela tovarna 

nogavic, d.d., Polzela 171, 3313 Polzela,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 13. uri, 

na sedežu družbe v Polzeli, Polzela 171, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta je:

Za predsedujočega skupščini se izvoli 
Franc Ogris.

Izvolita se dve preštevalki glasov: Vera 
Drobež in Danica Ribič.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Srečko 
Gabrilo.

2. Seznanitev z letnim poročilom druž-
be za poslovno leto 2011 in revidiranimi 
računovodskimi in konsolidiranimi računo-
vodskimi izkazi družbe za poslovno leto 
2011, poročilom nadzornega sveta o rezul-
tatih preveritve letnega poročila, s stališčem 
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu 
preverjanja vodenja družbe med poslovnim 
letom 2011, informacija o prejemkih članov 
organov vodenja in nadzora, in podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednja sklepa:

2. a.) Skupščina se seznani z letnim po-
ročilom družbe za poslovno leto 2011 ter 
revidiranimi računovodskimi in konsolidira-
nimi računovodskimi izkazi družbe za po-
slovno leto 2011, poročilom nadzornega 
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega 
poročila, s stališčem do revizijskih poročil 
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja 
družbe med poslovnim letom 2011 in infor-
macijo o prejemkih članov organov vodenja 
in nadzora v letu 2011.

2. b.) V skladu z 294. členom ZGD-1 
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in 
nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in 
jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje člana nadzornega sve-
ta predstavnikov delničarjev

Predlog nadzornega sveta je: zaradi izte-
ka mandata članici nadzornega sveta pred-
stavnici delničarjev Cizej Mariji dne 30. 10. 
2012, se za mandatno obdobje štirih let za 
člana nadzornega sveta predstavnika delni-
čarjev z dnem 31. 10. 2012, imenuje Cizej 
Marija.
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4. Imenovanje revizorja za revidiranje 
računovodskih izkazov za poslovno leto 
2012

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe in konsolidiranih 
računovodskih izkazov družbe za poslov-
no leto 2012 skupščina imenuje revizijsko 
hišo ABECEDA – Revizijska družba d.o.o., 
Stanetova ulica 22, 3000 Celje.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje re-

vidirano letno poročilo družbe, revidirane 
računovodske izkaze družbe in konsolidi-
rane računovodske izkaze družbe, informa-
cijo o prejemkih članov vodenja in nadzora 
družbe v poslovnem letu 2011 ter poročilo 
nadzornega sveta o spremljanju poslovanja 
družbe v poslovnem letu 2011 ter obrazlo-
žene predloge sklepov, bo na vpogled del-
ničarjem v tajništvu uprave družbe Polzela 
d.d. v Polzeli, Polzela 171, vsak delavnik, 
od 9. do 12. ure, in sicer od dneva objave 
sklica skupščine, do vključno dneva zase-
danja skupščine.

Udeležence skupščine prosimo, da svo-
je morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. 
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti 
obrazloženi.

V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic 
z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni stra-
ni družbe: www.polzela.com.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini ima-
jo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani 
v centralni register nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, to je do vključno 
26. 8. 2012 in bodo do istega dne pisno 
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe 
na naslovu: Polzela d.d., Polzela 171, 3313 
Polzela.

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini, lahko imenuje poobla-
ščenca, 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.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob 
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni 
pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 mi-
nut pred začetkom zasedanja, kjer bodo 
s podpisom na seznamu prisotnih delni-
čarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli 
gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zasto-
pnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Kolikor skupščina ob napovedani uri 
ne bo sklepčna, uprava v skladu z določili 
statuta družbe, sklicuje ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 13.30, z istim 
dnevnim redom.

Na ponovno sklicanem zasedanju skup-
ščine bo skupščina veljavno odločala ne 
glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Polzela, d.d.
uprava – predsednica uprave

Karmen Dvorjak

 Ob-3657/12
Na podlagi določil Statuta delniške druž-

be Polzela-Delnica, družba pooblaščenka, 
d.d. in v skladu z določbami Zakona o go-
spodarskih družbah-1 (ZGD-1) uprava skli-
cuje

sejo skupščine
delniške družbe Polzela-Delnica, d.d., 

Polzela 171, 3313 Polzela,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 12. uri, 

na sedežu družbe v Polzeli, Polzela 171, 
z naslednjim dnevnim redom.

I. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočega skupščini se izvoli 

Franc Ogris.
Izvolita se dve preštevalki glasov: Vera 

Drobež in Danica Ribič.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Srečko 

Gabrilo.
II. Seznanitev z letnim poročilom družbe 

za poslovno leto 2011, poročilom nadzor-
nega sveta o rezultatih preveritve letnega 
poročila, o načinu in obsegu preverjanja vo-
denja družbe med poslovnim letom 2011, 
informacija o prejemkih članov organov vo-
denja in nadzora, in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednja sklepa:

2. a) Skupščina se seznani z letnim po-
ročilom družbe za poslovno leto 2011, s po-
ročilom nadzornega sveta družbe o rezul-
tatih preveritve letnega poročila, o načinu 
in obsegu preverjanja vodenja družbe med 
poslovnim letom 2011 in informacijo o pre-
jemkih članov organov vodenja in nadzora 
v letu 2011.

2. b) V skladu z 294. členom ZGD-1 
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in 
nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in 
jima podeljuje razrešnico.

III. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: 
zaradi izteka mandata članom nadzorne-
ga sveta predstavnikom delničarjev: Cizej 
Mariji, Ožir Ivanu in Slokar Markotu se za 
mandatno obdobje štirih let za člane nadzor-
nega sveta predstavnike delničarjev z dnem 
zasedanja skupščine (30. 8. 2012) imenuje-
jo Cizej Marija, Ožir Ivan in Slokar Marko.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje revi-

dirano letno poročilo družbe, revidirane ra-
čunovodske izkaze družbe in konsolidirane 
računovodske izkaze družbe, informaci-
jo o prejemkih članov vodenja in nadzora 
družbe v poslovnem letu 2011 ter poročilo 
nadzornega sveta o spremljanju poslovanja 
družbe v poslovnem letu 2011 ter obrazlo-
žene predloge sklepov, bo na vpogled del-
ničarjem v tajništvu uprave družbe Polze-
la-Delnica d.d. v Polzeli, Polzela 171, vsak 
delavnik, od 9. do 12. ure, in sicer od dneva 
objave sklica skupščine, do vključno dneva 
zasedanja skupščine.

Udeležence skupščine prosimo, da svoje 
morebitne nasprotne predloge k posame-

znim točkam dnevnega reda, glede katerih 
želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni 
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti ob-
razloženi.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini ima-
jo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani 
v centralni register nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, to je do vključno 
26. 8. 2012 in bodo do istega dne pisno pri-
javili svojo udeležbo v tajništvu družbe na 
naslovu: Polzela-Delnica d.d., Polzela 171, 
3313 Polzela.

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini, lahko imenuje poobla-
ščenca, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno 
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je 
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shra-
njeno.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob 
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni 
pisarni skupščine in sicer najmanj 15 mi-
nut pred začetkom zasedanja, kjer bodo 
s podpisom na seznamu prisotnih delničar-
jev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradi-
vo, potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik 
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Kolikor skupščina ob napovedani uri 
ne bo sklepčna, uprava v skladu z določili 
statuta družbe, sklicuje ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 12.30, z istim 
dnevnim redom.

Na ponovno sklicanem zasedanju skup-
ščine bo skupščina veljavno odločala ne 
glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Polzela-Delnica, d.d.
uprava – direktor

Franc Ogris

Št. 12-020-000736 Ob-3658/12
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe KIG 

d.d. in drugega odstavka 295. člena ZGD-1, 
uprava družbe na lastno pobudo sklicuje

19. redno sejo skupščine
družbe KIG podjetje za pro izvodnjo in 

upravljanje družb d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2012, ob 8.30, v sej-

ni sobi na sedežu družbe, na naslovu Za-
gorica 18, 1292 Ig, z naslednjim dnevnim 
redom.

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev 
sklepčnosti in seznanitev z organi skupšči-
ne.

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja 
skupščine začel sejo skupščine, podal ugo-
tovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje 
seznanil, da bo skupščino vodila Tina Bačić 
kot predsednica in bo hkrati tudi prešteval-
ka glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
letnega poročila za poslovno leto 2011, in-
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formacija o prejemkih članov organov vode-
nja in nadzora, uporaba bilančnega dobička 
ter podelitvi razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu družbe.

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim le-
tnim poročilom KIG d.d. in skupine KIG d.d. 
za leto 2011, vključno s prejemki uprave in 
nadzornega sveta ter poročilom nadzornega 
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila 
KIG d.d. in skupine KIG d.d. za poslovno 
leto 2011.

2.2. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 
31. 12. 2011, v višini 5.242.417,37 EUR 
ostane nerazporejen.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi družbe za poslovno leto 2011.

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico 
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 
2011.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Za revizorja družbe za leto 2012 se 
imenuje revizijsko družbo KPMG Sloveni-
ja, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna 
cesta 8a, Ljub ljana.

4. Imenovanje člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev.

4.1.) Zaradi poteka mandata se z dnem 
31. 8. 2012 za mandatno obdobje 4 let 
kot predstavnik delničarjev ponovno izvoli 
član nadzornega sveta Davor Vlahek, Su-
hadolčanova ulica 31, 1231 Ljub ljana – Čr-
nuče.

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega 
reda predlagata uprava in nadzorni svet, 
sklepa, pod točkama 3 in 4 dnevnega reda 
pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena 
ZGD-1 bo na 19. skupščini delničarjev druž-
be KIG d.d. prisostvovala mag. Nina Češa-
rek, notarka v Kočevju.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom in poročilom nadzornega sveta ter dru-
gimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena 
ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu 
uprave družbe na sedežu družbe vsak de-
lovni dan, od dneva objave sklica do dneva 
zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica 
skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
in volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine, objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skup-
ščine, ki bodo razumno utemeljeni in za ka-
tere bo delničar – predlagatelj pri tem spo-
ročil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge 
delničarje pripravil do tega, da bodo glaso-
vali za njegov predlog. Predloga o volitvah 

delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 
ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarjeva 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi 
sklica skupščine poslal družbi razumno ute-
meljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščini tako, da uprava prejme njihovo prija-
vo udeležbe najpozneje do konca četrtega 
dne pred skupščino, to je do vključno 27. 8. 
2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev konec dneva 27. 8. 
2012. Prijava in vsa ostala pisanja delni-
čarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti 
na naslov KIG d.d., Zagorica 18,1292 Ig, 
Tajništvo uprave družbe. Vsak delničar, ki 
ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko 
imenuje pooblaščenca, da se v njegovem 
imenu udeleži skupščine in uresničuje nje-
govo glasovalno pravico. Pooblastilo mora 
biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, 
kjer ostane shranjeno.

Udeležence vljudno prosimo, da se pri-
javijo na mestu zasedanja skupščine pol 
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo 
izkazali z osebnim dokumentom, s podpi-
som potrdili svojo udeležbo.

KIG d.d.
uprava družbe

Vojko Kraševec

 Ob-3659/12
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe A1, 

d.d., Ljub ljana, Vodovodna cesta 93 in skla-
dno z določili Zakona o gospodarskih druž-
bah, upravni odbor družbe sklicuje

16. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana, 

Vodovodna cesta 93,
ki bo 28. 8. 2012, ob 14. uri, na sedežu 

družbe na Vodovodni cesti 93, Ljub ljana, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:
1.1 Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik: odvetnik Dušan Kecman,
– preštevalka glasov: Irena Hlebš.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar 

Darko Jerše iz Postojne, Tržaška c. 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poroči-

lom in konsolidiranim letnim poročilom za l. 
2011 z mnenjem revizorja, pisnim poroči-
lom upravnega odbora, odločanje o uporabi 
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice 
upravnemu odboru.

Predlog sklepa:
2.1. Na predlog upravnega odbo-

ra se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 
33.804.749,96 EUR v skladu z določbami 
230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:

– preneseni dobiček iz preteklih let 
v znesku 30.150.458,75 EUR (leto 2002 
v znesku 723.547,50 EUR, leto 2004 v zne-
sku 3.180.423,51 EUR, leto 2005 v zne-
sku 4.571.502,44 EUR, leto 2006 v zne-

sku 5.413.797,13 EUR, leto 2007 v zne-
sku 5.019.155,60 EUR, leto 2008 v zne-
sku 4.527.485,59 EUR, leto 2009 v znesku 
3.629.629,22 EUR in leto 2010 v znesku 
3.084.917,76) ostane nerazporejen;

– prenos iz presežka iz prevrednotenja 
v znesku 20.223,75 EUR ostane nerazpo-
rejen;

– čisti dobiček poslovnega leta 2011 
v višini 3.634.067,46 EUR ostane neraz-
porejen.

Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2012.
2.2. Skupščina podeli razrešnico uprav-

nemu odboru za poslovno leto 2011.
3. Imenovanje revizorja računovodskih 

izkazov za leto 2012.
Predlog sklepa: za revizorja računo-

vodskih izkazov za poslovno leto 2012 se 
na predlog upravnega odbora imenuje druž-
bo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 
1, Ljub ljana.

Pogoji udeležbe na skupščini – preseč-
ni dan

Presečni dan pred zasedanjem skup-
ščine je 24. 8. 2012. Skupščine se lahko 
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno 
pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki 
delnic vpisani v centralnem registru nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev konec tega 
dne in do konca tega dne pisno prijavijo 
upravi družbe svojo udeležbo.

Rok za dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnev-
nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo 
družbi najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine.

Rok za sporočitev predloga delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog in pri tem sporočil, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu organa vode-
nja ali nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Dostopnost obrazložitve sklepov
Obrazložitve predlogov sklepov za vsako 

točko dnevnega reda so delničarjem dosto-
pne v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, 
Ljub ljana, vsak delovni dan od prvega na-
slednjega delovnega dne od dne objave 
sklica skupščine do vključno dneva zase-
danja skupščine, od 8. do 14. ure.

Pridobitev popolnih besedil listin 
in predlogov

Delničarji lahko pridobijo popolna be-
sedila listin in predlogov iz drugega od-
stavka 297.a člena zakona in si jih brezplač-
no ogledajo v prostorih družbe Vodovodna 
cesta 93, Ljub ljana, vsak delovni dan od 
prvega naslednjega delovnega dne od dne 
objave sklica skupščine do vključno dneva 
zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena zakona.

Postopek uresničevanja glasovalne pra-
vice
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Družba postopka za uresničevanje gla-
sovalne pravice z elektronskimi sredstvi 
v skladu s četrtim odstavkom 297. člena 
zakona in postopka uresničevanja glaso-
valne pravice po pošti v skladu z devetim 
odstavkom 308. člena zakona ne omogoča.

Objava sklica skupščine na spletu
Sklic skupščine družbe je objavljen na 

internetni strani družbe: www.a-1.si.
A1, d.d., Ljubljana

Upravni odbor

 Ob-3660/12
Na podlagi 5.9 točke Statuta družbe 

Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin, 
Novo mesto in na podlagi drugega od-
stavka 295. člena ZGD-1, izvršni direktor 
družbe sklicuje

15. redno sejo skupščine
družbe Kremen, d.d. Novo mesto,
ki bo dne 31. 8. 2012 ob 11. uri, v sej-

ni sobi na sedežu družbe, Dolenje Mokro 
Polje 40, Šentjernej, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev 
sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.

Izvolijo se organi skupščine. Seji priso-
stvuje vabljeni notar.

2. Predstavitev letnega poročila in po-
ročila upravnega odbora o rezultatih pre-
veritve letnega poročila za poslovno leto 
2011, informacija o prejemkih članov orga-
nov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega 
dobička ter podelitev razrešnice organom 
vodenja in nadzora.

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim le-
tnim poročilom za leto 2011, vključno s pre-
jemki članov upravnega odbora in izvršnega 
direktorja ter poročilom upravnega odbora 
o rezultatih preveritve letnega poročila za 
poslovno leto 2011.

2.2. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 
31. 12. 2011, v višini 2.021.078,12 EUR 
ostane nerazporejen.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravnemu odboru družbe in izvršnemu di-
rektorju družbe za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Za revizorja družbe za leto 2012 se 
imenuje revizijsko družbo KPMG Sloveni-
ja, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna 
cesta 8a, Ljub ljana.

Predlagatelj vseh sklepov je upravni od-
bor družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 
na 15. skupščini delničarjev družbe Kremen 
d.d. prisostvovala mag. Nina Češarek, no-
tarka v Kočevju.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom in poročilom upravnega odbora ter dru-
gimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena 
ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu 
uprave družbe na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan od dneva objave sklica do dneva 
zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 

reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Upravni odbor družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega 
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve 
poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi 
tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo 
na enak način kot ta sklic skupščine objavil 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skup-
ščine, ki bodo razumno utemeljeni in za ka-
tere bo delničar – predlagatelj pri tem spo-
ročil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
upravnega odbora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog. Predloga o volitvah delničarju 
skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno 
utemeljiti. Predlog delničarjev se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupšči-
ne poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na 
njej uresničujejo glasovalno pravico le ti-
sti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na 
skupščini tako, da družba prejme njihovo 
prijavo udeležbe najpozneje do konca če-
trtega dne pred skupščino, to je do vključ-
no 27. 8. 2012, in ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev konec dneva 
27. 8. 2012. Prijava in vsa ostala pisanja 
delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po 
pošti na naslov Kremen d.d., Dolenje Mokro 
Polje 40, 8310 Šentjernej, Tajništvo družbe. 
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 potreb-
no predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Udeležence vljudno prosimo, da se pri-
javijo na mestu zasedanja skupščine pol 
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo 
izkazali z osebnim dokumentom, s podpi-
som potrdili svojo udeležbo.

Kremen d.d. Novo mesto
Izvršni direktor

Marcel Žmavčič

 Ob-3661/12
Direktor družbe KS Naložbe finančne 

naložbe d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 9, 
v skladu z zakonom in Statutom družbe ob-
javlja

sklic skupščine
KS Naložbe finančne naložbe d.d., 

Ljubljana
Direktor KS Naložbe d.d., Ljub ljana, skli-

cuje skupščino delničarjev KS Naložbe fi-
nančne naložbe d.d., Ljub ljana. Skupščina 
bo dne 28. 8. 2012, ob 9. uri, na sedežu 
družbe KS Naložbe d.d., v Ljub ljani, Dunaj-
ska cesta 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in 

preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika odvetnika Damjana Škofiča in za 
preštevalki glasov Alenko Pišler in Teo Švi-
gelj.

2. Predložitev letnega poročila, konso-
lidiranega letnega poročila in poročila nad-
zornega sveta.

3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina direktorju 

družbe in vsem članom nadzornega sveta 
podeli razrešnico za poslovno leto 2011.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za poslovno leto 2012 skupšči-
na imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., 
Ljub ljana.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da se Ferjan Anici in Šifrer 

Mariji dne 14. 11. 2012 izteče mandat članic 
nadzornega sveta družbe.

b) Za članici nadzornega sveta se 
z dnem 15. 11. 2012 imenujeta Ferjan Ani-
ca, naslov: Dolenja vas pri Polici 3C, 1290 
Grosuplje in Švigelj Tea, naslov: Cesta Do-
lomitskega odreda 22, 1000 Ljub ljana, za 
obdobje šestih let, šteto od vključno 15. 11. 
2012 dalje.

6. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprej-

me predlagane spremembe Statuta družbe.
Predlagatelja sklepov k 1., 3. in 6. točki 

dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet 
družbe, predlagatelj sklepov k 4. in 5. točki 
dnevnega reda pa je le nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje tri 
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava 
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če 
jo družba prejme najpozneje tretji dan pred 
dnem zasedanja skupščine,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je konec dne 24. 8. 2012 (v nadaljnjem 
besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila 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 toč-
ke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
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elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: 
vrocanje@ks-nalozbe.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste 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 ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilne-
ga predloga o volitvah članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in vo-
lilne predloge družbi sporočijo tudi po elek-
tronski pošti in sicer na e-mail naslov: vro-
canje@ks-nalozbe.com.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na uradni spletni strani družbe 

http://www.ks-nalozbe.com/ in na sedežu 
družbe, na naslovu Dunajska cesta 9, Ljub-
ljana, v tajništvu družbe, vsak delovni dan 
od dneva objave skupščine do dneva skup-
ščine od 10. do 12. ure, je dostopno gradivo 
za skupščino:

– sklic skupščine, ki vsebuje predloge 
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je 
dal posamezni predlog in obrazložitev vsa-
ke točke dnevnega reda, ki sta jo predla-
gala uprava oziroma nadzorni svet družbe 
(dostopen tudi na spletni strani obveščanja 
Ljub ljanske borze SEOnet),

– besedilo predlaganih sprememb Sta-
tuta družbe (dostopno tudi na spletni strani 
obveščanja Ljub ljanske borze SEOnet),

– revidirano letno poročilo družbe KS 
Naložbe d.d., Ljub ljana za poslovno leto 
2011 z revizorjevim poročilom in poročilom 
nadzornega sveta v skladu z 282. členom 
ZGD-1,

– revidirano konsolidirano letno poročilo 
skupine KS Naložbe d.d. za poslovno leto 
2011,

– Obrazec pooblastila za uresničeva-
nje glasovalne pravice (dostopen tudi na 
spletni strani obveščanja Ljub ljanske borze 
SEOnet),

– Izčrpne informacije o pravicah delni-
čarjev iz prvega odstavka 298. člena, prve-
ga odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Podatek o skupnem številu delnic in gla-
sovalnih pravic

Skupno število vseh izdanih delnic druž-
be KS Naložbe d.d. je 3.909.878. Vsaka 
delnica daje na skupščini en glas. Skupno 
število vseh glasovalnih pravic iz delnic KS 
Naložbe d.d. je 3.909.878.

KS Naložbe d.d.
direktor dr. Blaž Vodopivec

 Ob-3664/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 16. točke Statuta delni-
ške družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicujem

16. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.

ki bo v torek, 28. 8. 2012 ob 10. uri, 
v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje predsednika in dveh pre-
števalcev glasov ter določitev notarja.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje 

Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Jože 

Legat in Golja Neda.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka 

Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 

dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
A) Bilančni dobiček družbe v višini 

890.474,04 €, ki je oblikovan iz prenesene-
ga dobička preteklih let, revalorizacijskega 
popravka tega dobička in iz čistega dobička 
poslovnega leta 2011, ostane nerazporejen.

B) Potrdi in odobri se delo uprave in 
nadzornega sveta družbe za poslovno leto 
2011. Upravi in članom nadzornega sveta se 
v smislu 294. člena ZGD podeli razrešnica.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov 
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure od 
objave sklica do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti skladno z zakonom in podano 
v pisni obliki.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih 
več kot 15 % vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri, v istih prostorih. 
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala 
ne glede na višino zastopanega osnovnega 
kapitala.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki 
delnic na 25. 8. 2011.

Vse delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, ki se nameravajo udeležiti skup-
ščine družbe, vljudno prosimo, da svojo 
udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo 
družbe in sicer najkasneje tri dni pred pri-
četkom skupščine. Nenajavljeni delničarji 
ne bodo imeli pravice udeležbe na skup-
ščini.

Delničarji lahko sporočijo na sedež druž-
be pisne predloge za dopolnitev dnevnega 
reda in nasprotnih predlogih v osmih dneh 
od objave sklica.

Elmont Bled d.d.
uprava

direktor Janez Žnidar

 Ob-3665/12
Na podlagi Statuta družbe FOND Fi-

nančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, skli-
cujem

redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,

ki bo v četrtek, 30. 8. 2012 ob 12.30, 
v Idriji, na Lapajnetovi ulici 9.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik 

skupščine po predlogu sklicatelja, vode-
nje zapisnika se poveri vabljenemu notar-
ju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe FOND in skupine FOND za leto 
2011 in s poročilom nadzornega sveta druž-
be o preveritvi in potrditvi letnega poročila 

za leto 2011, odločanje o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa 2.1.:
Na podlagi potrjenega revidiranega le-

tnega poročila se bilančni dobiček, ki po 
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 
znaša 16.096.992,89 € v skladu z določba-
mi 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji 
način:

Del bilančnega dobička v višini 
436.131,00 EUR se razdeli delničarjem, 
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na 
dan skupščine, v obliki dividende, ki zna-
ša 29,00 EUR bruto na delnico, in ki se 
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva 
skupščine.

Preostali del bilančnega dobička ostane 
začasno nerazporejen.

Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in 

nadzornemu svetu družbe FOND za poslov-
no leto 2011. Skupščina potrjuje in odobrava 
delo teh dveh organov družbe v poslovnem 
letu 2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za revizijo računovodskih izkazov za leto 
2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta družbe FOND se za revizijo računo-
vodskih izkazov družbe FOND za leto 2012 
imenuje revizijska družba Ernst&Young 
d.o.o., Dunajska 111, Ljub ljana.

Gradivo za skupščino k posameznim 
točkam dnevnega reda iz drugega od-
stavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letni-
ma poročiloma, poročilom nadzornega sve-
ta in revizorjevim poročilom, predlogi skle-
pov uprave in nadzornega sveta z njihovimi 
obrazložitvami, je delničarjem na vpogled 
v tajništvu družbe od dneva objave sklica 
skupščine, do dneva skupščine, vsak delov-
ni dan, med 9. in 12. uro.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi tega sklica skup-
ščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
telefaksu na št. 05/372-24-85.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predlo-
ge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. čle-
na ZGD-1 na enak način kot ta sklic skup-
ščine objavila tiste predloge delničarjev, ki 
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi 
tega sklica skupščine, ki bodo pisno uteme-
ljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri 
tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta. 
Delničarji lahko nasprotne predloge k toč-
kam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po 
telefaksu na št. 05/372-24-85.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri druž-
bi po stanju konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine, tj. na dan 26. 8. 2012, in 
katerih pisno napoved udeležbe je družba 
prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skup-
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ščine. V imenu delničarjev se lahko skupšči-
ne udeležijo in na njej odločajo njihovi zako-
niti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo 
za zastopanje na skupščini mora biti pisno, 
zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti 
dokument o zakonitem zastopstvu delničar-
ja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši 
od enega meseca).

Na skupščini delničar lahko uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje 
podatke o zadevah družbe, ki so potrebni 
za presojo točk dnevnega reda skupščine.

FOND d.d., Idrija
direktorica

Darja Petrič Florjančič

 Ob-3668/12
Na podlagi 24. člena Statuta družbe in 

drugega odstavka 295. člena ZGD-1, upra-
va družbe na lastno pobudo sklicuje

18. redno sejo skupščine
družbe ŽIMA d.d.,

ki bo dne 29. 8. 2012, ob 9. uri, na naslo-
vu Mirka Vadnova 6, Kranj, v sejni sobi v III. 
nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev 
sklepčnosti in seznanitev z organi skupšči-
ne.

Predsednik uprave družbe bo v imenu 
sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, 
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter 
delničarje seznanil, da bo skupščino vodila 
Tina Bačić kot predsednica, ter Nevenka 
Rojšek kot preštevalka glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
letnega poročila za poslovno leto 2011, in-
formacija o prejemkih članov organov vode-
nja in nadzora, uporaba bilančnega dobička 
ter podelitvi razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu družbe.

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim le-
tnim poročilom za leto 2011, vključno s pre-
jemki uprave in nadzornega sveta ter poroči-
lom nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
letnega poročila za poslovno leto 2011.

2.2. Bilančna izguba je po reviziji 
81.524 EUR in se krije iz prenesenih dobič-
kov preteklih let.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi družbe za poslovno leto 2011.

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico 
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 
2011.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za poslovno leto 2012.

Za revizorja družbe za leto 2012 se 
imenuje revizijsko družbo KPMG Sloveni-
ja, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna 
cesta 8a, Ljub ljana.

4. Imenovanje novega člana nadzornega 
sveta, predstavnika delničarjev.

4.1. Ugotovi se, da je prenehalo članstvo 
v nadzornem svetu Branku Klemenčiču, ki je 
z dnem 29. 8. 2012 podal odstopno izjavo.

4.2. Za člana nadzornega sveta, pred-
stavnika delničarja se z dnem 29. 8. 2012 
za mandatno obdobje 5 let izvoli Janez 
Draginc, Pod gozdom c. VI/36, 1290 Gro-
suplje.

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega 
reda predlagata uprava in nadzorni svet, 
sklepa, pod točkama 3 in 4 dnevnega reda 
pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena 
ZGD-1 bo na 18. skupščini delničarjev druž-
be ŽIMA d.d. prisostvovala mag. Nina Češa-
rek, notarka v Kočevju.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom in poročilom nadzornega sveta ter dru-
gimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena 
ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu 
uprave družbe na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan od dneva objave sklica do dneva 
zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
in volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine, objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupšči-
ne, ki bodo razumno utemeljeni in 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 nje-
gov predlog. Predloga o volitvah delničarju 
skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno 
utemeljiti. Predlog delničarjeva se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupšči-
ne poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo 

vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnev-
nega reda ter izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na 
njej uresničujejo glasovalno pravico le ti-
sti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na 
skupščini tako, da uprava prejme njihovo 
prijavo udeležbe najpozneje do konca če-
trtega dne pred skupščino, to je do vključ-
no 25. 8. 2012, in ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev konec dneva 
25. 8. 2012. Prijava in vsa ostala pisanja 
delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po 
pošti na naslov: ŽIMA d.d., Mirka Vadno-
va 6, 4000 Kranj, Tajništvo uprave družbe. 
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 potreb-
no predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Udeležence vljudno prosimo, da se pri-
javijo na mestu zasedanja skupščine pol 
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo 
izkazali z osebnim dokumentom, s podpi-
som potrdili svojo udeležbo.

ŽIMA d.d.
uprava

Robert Rupnik

Št. 95-12000032 Ob-3669/12
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke Statu-

ta AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljub ljana, 
uprava oziroma edini član uprave – direktor 
družbe AMZS d.d. sklicuje

18. skupščino družbe
AMZS d.d.,

ki bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 12. uri, 
v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti 
128 a v Ljub ljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa 1:
Na predlog uprave oziroma edinega čla-

na uprave – direktorja AMZS d.d. in nadzor-
nega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela 
naslednji sklep:

Skupščina AMZS d.d. izvoli verifikacijsko 
komisijo in predsednika skupščine.

2. Seznanitev delničarjev s potrjenim 
revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in 
skupine AMZS d.d. za leto 2011, poročilom 
nadzornega sveta o rezultatih preveritve le-
tnega poročila in prejemkih članov organov 
vodenja ali nadzora, odločanje o uporabi 
bilančnega dobička za poslovno leto 2011 
ter podelitev razrešnice upravi in članom 
nadzornega sveta za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa 2.1:
Na predlog uprave oziroma edinega čla-

na uprave – direktorja AMZS d.d. in nadzor-
nega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela 
naslednji sklep:

Bilančni dobiček AMZS d.d. za poslovno 
leto 2011 v znesku 216.594,13 EUR se upo-
rabi za druge rezerve.

Predlog sklepa 2.2:
Na predlog uprave oziroma edinega čla-

na uprave – direktorja AMZS d.d. in nadzor-
nega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela 
naslednji sklep:

Skupščina AMZS d.d. podeljuje razrešni-
co upravi in članom nadzornega sveta za 
poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa 3: na predlog nadzorne-

ga sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela 
naslednji sklep:

Za revizorja družbe AMZS d.d. za po-
slovno leto 2012 se imenuje ABC revizija, 
družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 
Dunajska cesta 101, Ljub ljana.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in 
zakoniti zastopniki imajo pravico do udelež-
be in glasovanja na skupščini, če so vpisani 
v delniški knjigi konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine in če so najkasneje ko-
nec četrtega dne pred sejo skupščine pisno 
prijavili svojo udeležbo na skupščini na se-
dežu družbe, kot to določa 297. člen Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Na skupščini se glasuje osebno ali po 
pooblaščencu oziroma zastopniku. Za po-
oblastilo je potrebna pisna oblika. Poobla-
stilo oziroma dokazilo o zastopanju je tre-
ba predložiti družbi najkasneje do začetka 
skupščine v originalu in ostane shranjeno 
pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci 
oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni 
izkazati z osebnim dokumentom.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki predložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
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reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo po-
šljejo 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 in sporoči na 
način iz 296. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-1), če je delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog in pri 
tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov 
nadzornega sveta ali revizorjev se smisel-
no uporabljajo določbe 300. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilne-
ga predloga ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničuje-
jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1).

Predlogi sklepov za vsako točko dnev-
nega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, 
z navedbo, kateri organ družbe je dal po-
samezen predlog, obrazložitev vseh točk 
dnevnega reda, letno poročilo in poročilo 
nadzornega sveta ter ostalo gradivo, o kate-
rem bo odločala skupščina, bo delničarjem 
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na 
Dunajski cesti 128 a v Ljub ljani, in sicer vsak 
delovni dan, od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine, letno poročilo in poročilo 
nadzornega sveta so objavljeni tudi na sple-
tni strani družbe, http://www.amzs.si/.

AMZS d.d.
uprava družbe

direktor Matjaž Logar

 Ob-3670/12
Na podlagi 41. člena Statuta družbe SŽ 

– Železniška tiskarna Ljub ljana, d.d., upra-
va sklicuje

17. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna 

Ljubljana, d.d., Ljubljana, Hladilniška 
pot 28,

ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 9. uri, na 
sedežu družbe v Ljub ljani, Hladilniška pot 
28, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli: 

Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Ivan-

ka Jager, Marija Jenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka-

Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za 

leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila po 282. členu Zakona o gospodar-
skih družbah.

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
za leto 2011, z revizorjevim poročilom in 
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila.

Točka 2.a je seznanitvene narave in se 
o njej na skupščini ne glasuje.

b) Podelitev razrešnice upravi in članom 
nadzornega sveta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina 
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega 
sveta v poslovnem letu 2011 ter jima v skla-

du 294. členom Zakona o gospodarskih 
družbah podeli razrešnico.

c) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata 
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bi-
lančni dobiček na dan 31. 12. 2011 v višini 
113.918,97 EUR ostane nerazporejen.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
družbe za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno 
revizijsko družbo za leto 2012 skupščina 
imenuje družbo, ki bo izbrana na javnem 
razpisu in bo opravila revizijo poslovanja za 
vse družbe v skupini Slovenske železnice.

Gradivo za skupščino s predlogom skle-
pa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z Letnim poročilom za leto 
2011, Poročilom nadzornega sveta o preve-
ritvi letnega poročila, je delničarjem dosto-
pno v tajništvu uprave družbe na naslovu: 
SŽ – Železniška tiskarna Ljub ljana, d.d., 
Hladilniška pot 28, Ljub ljana, in sicer vsak 
delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva 
objave sklica skupščine, do vključno dneva 
zasedanja skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za obja-
vo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog 
sklepa se pošlje na naslov: SŽ – Železniška 
tiskarna Ljub ljana, d.d., Hladilniška pot 28, 
Ljub ljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ozi-
roma obrazložitev točke dnevnega reda, če 
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo po-
šljejo na naslov: SŽ – Železniška tiskarna 
Ljub ljana, d.d., Hladilniška pot 28, Ljub ljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-
trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine in bodo do istega dne pisno 
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na 
naslovu: SŽ – Železniška tiskarna Ljub ljana, 
d.d., Hladilniška pot 28, Ljub ljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra. Pooblaščenec delničarja 
mora predložiti najkasneje na skupščini 
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri 
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.

SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d.
uprava

Janez Brezovar

 Ob-3671/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške 
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., di-
rektor družbe sklicuje

skupščino
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., 

Ljubljana, Slomškova ulica 8,  
1000 Ljubljana

Zasedanje skupščine bo v sredo, 29. 8. 
2012 ob 16. uri, v Hotelu Park Ljub ljana, 
Tabor 9, 1000 Ljub ljana.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-

ganov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sta direk-

tor in nadzorni svet družbe): za predsedni-
ka skupščine se imenuje odvetnik Damjan 
Škofič. Za preštevalko glasov se imenuje 
Ines Zorič.

2. Predložitev Letnega poročila družbe 
za leto 2011 in Poročila nadzornega sveta 
družbe za leto 2011.

3. Odločanje o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa (predlagatelja sta direktor 

in nadzorni svet družbe): skupščina potrdi 
in odobri delo uprave in nadzornega sveta 
družbe v letu 2011 in direktorju družbe in 
vsem članom nadzornega sveta družbe po-
deli razrešnico za poslovno leto 2011.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino. Prijava 
za udeležbo na skupščini je pravočasna, 
če jo družba prejme najpozneje najpozneje 
konec četrtega dne pred dnem zasedanja 
skupščine,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred dnem zasedanja skupšči-
ne (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali 
naslednje pogoje:
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– 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 ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilne-
ga predloga o volitvah članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
V prostorih družbe, na naslovu Slomško-

va ulica 8, 1000 Ljub ljana, je vsak delovni 
dan od dneva objave sklica skupščine do 
dneva skupščine, od 10. do 12. ure dosto-
pno gradivo za skupščino:

– Sklic skupščine, ki vsebuje predloge 
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je 
dal posamezni predlog,

– Obrazložitve vsake točke dnevnega 
reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma 
nadzorni svet družbe,

– Letno poročilo družbe za leto 2011 in
– Poročilo nadzornega sveta družbe za 

leto 2011;
– Izčrpne informacije o pravicah delni-

čarjev iz prvega odstavka 298. člena, prve-
ga odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Sklic skupščine je objavljen tudi na sple-
tni strani družbe, www.murka.si.

Podatek o skupnem številu delnic in gla-
sovalnih pravic

Skupno število vseh izdanih delnic 
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d. je 
278.811. Vsaka delnica daje na skupščini 
en glas. Skupno število vseh glasovalnih 
pravic iz delnic Murka, trgovina in storitve, 
d.d. je 278.811.

Murka, trgovina in storitve, d.d.
direktor Aleš Glavan

 Ob-3672/12
Na podlagi 295. člena Zakona o go-

spodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu 
s 15. členom Statuta družbe Elektromaterial 
Lendava d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe 
sklicuje

17. sejo skupščine
delničarjev družbe Elektromaterial 

Lendava d.d.,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012 ob 13. uri, 

v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava 
d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli: Kse-

nija Kavaš.
Za preštevalki glasov se izvolita: Bernar-

da Biderman in Marija Kontrec.
Za sestavo notarskega zapisnika seji pri-

sostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom in kon-

solidiranim letnim poročilom za leto 2011, 
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom 
nadzornega sveta po 282. členu Zakona 
o gospodarskih družbah.

Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe se seznani z letnim 

poročilom in konsolidiranim letnim poročilom 
za leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim 

poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-
tnega poročila.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobič-
ka družbe za poslovno leto 2011 in o razre-
šnici upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in ob potr-

ditvi predloga uprave s strani nadzornega 
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno 
leto 2011 v višini 1.199.228,49 EUR neraz-
porejen.

b) Skupščina podeljuje upravi in nad-
zornemu svetu razrešnico za poslovno leto 
2011.

c) Skupščina se seznani s prejemki or-
ganov članov vodenja in nadzora, ki so jih 
za upravljanje nalog v družbi prejeli v prete-
klem poslovnem letu.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d. 
se za leto 2012 imenuje revizorska hiša 
AUDIT & CO, Družba za revizijo in svetova-
nje d.o.o. iz Murske Sobote, Lendavska 18.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta 
družbe Elektromaterial Lendava d.d. v zve-
zi z razširitvijo dejavnosti družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprej-
me predlagane spremembe in dopolnitve 
Statuta družbe v delu, ki se nanaša na spre-
membe in dopolnitve dejavnosti družbe.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi izteka mandata nadzornemu sve-

tu, se z dnem zasedanja skupščine ponovno 
izvolita dva člana nadzornega sveta – pred-
stavnika delničarjev in sicer:

1. Tugomir Frajman,
2. Robert Grah.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, predstavnikom delavcev: Jane-
zom Žalikom.

7. Določitev sejnin članom nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa uprave: članom nadzor-
nega sveta pripada za delo na seji nad-
zornega sveta sejnina v višini 300 EUR 
za predsednika in 200 EUR za posame-
znega člana ter pripadajoča kilometrina 
v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo.

Gradivo za sejo skupščine s predlo-
gi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki 
dnevnega reda, vključno z letnim poročilom 
in konsolidiranim letnim poročilom za leto 
2011, z mnenjem revizorja, Poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila 
in s Predlogom sprememb in dopolnitev Sta-
tuta družbe, je delničarjem na vpogled v taj-
ništvu družbe Elektromaterial Lendava d.d. 
na Kolodvorski ulici 8, Lendava, vsak de-
lovni dan od 7. do 15. ure v času od dneva 
objave sklica skupščine do vključno dneva 
zasedanja skupščine. V skladu s četrtim od-
stavkom 296. člena Zakona o gospodarskih 
družbah bo sklic skupščine objavljen tudi na 
spletni strani družbe,www.elektromaterial.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine pošljejo razumno uteme-
ljen predlog sklepa k posamezni točki dnev-
nega reda na naslov: Elektromaterial Lenda-
va d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko naj-

pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, 
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, 
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo 
pošljejo na naslov: Elektromaterial Lendava 
d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.

Pravico do udeležbe in glasovanje na 
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani 
v delniško knjigo delničarjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in svojo 
udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava in 
pooblastilo prispeta na sedež družbe najka-
sneje konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno 
najkasneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo 
svojo pravico do obveščenosti in uprava jim 
je dolžna podati zanesljive podatke in odgo-
vore na vprašanja v zvezi z zadevami druž-
be, če so takšni odgovori in podatki potrebni 
za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini. Sejna 
soba bo odprta 30 minut pred začetkom 
zasedanja skupščine.

Elektromaterial Lendava d.d.
direktor

Branko Fijok

 Ob-3674/12
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kom-

pas d.d., uprava družbe sklicuje

skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,

ki bo v petek, 31. 8. 2012 ob 12. uri, na 
sedežu družbe, Pražakova 4, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti 

skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini 
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sesta-
vila zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poro-

čilom družbe za poslovno leto 2011, z mne-
njem revizorja in pisnim poročilom nadzor-
nega sveta k letnemu poročilu ter podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1: ugotovi se sklepčnost 

skupščine in da je na skupščini prisotna va-
bljena notarka Nada Kumar iz Ljub ljane, ki 
bo sestavila zapisnik.

Sklep k točki 2: izvolijo se delovna telesa 
skupščine. Za predsednika in dva prešte-
valca glasov se izvolijo osebe po predlogu 
uprave oziroma delničarjev na skupščini.

Sklep k točki 3:
3.1. Skupščina se je seznanila z letnim 

poročilom družbe za poslovno leto 2011, 
z revizijskim mnenjem in poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi in sprejemu letnega 
poročila za poslovno leto 2011 z dne 19. 7. 
2012.

3.2. Skupščina delničarjev podeljuje upra-
vi Kompas d.d. in nadzornemu svetu Kompas 
d.d. razrešnico za poslovno leto 2011.

Sklep k točki 4:
Za revidiranje letnih računovodskih iz-

kazov za leto 2012 se imenuje revizijska 
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družba AGC CONSULTATIO, revizija in sve-
tovanje, d.o.o. Ulica Jana Husa 1A, 1000 
Ljub ljana.

Sklepe navedene pod točkami 1, 2 in 
3 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, 
sklep pod točko 4 pa le nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji 

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-

trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 2012.

Delničarji so dolžni kot pogoj za udelež-
bo in glasovanje na skupščini na sedežu 
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini 
najpozneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju naspro-
tni predlog) ali predloge sklepov iz 301. čle-
na ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). 
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi 
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom 
ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena tega zakona.

Vljudno prosimo udeležence, da se 
uro pred pričetkom zasedanja prijavijo pred-
stavniku družbe na mestu, kjer bo zase-
danje skupščine in s podpisom seznama 
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost 
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se 
fizične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi 
s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je dostopno in 
brezplačno na vpogled na poslovnem na-
slovu družbe Pražakova 4, Ljub ljana vsak 
delovnik od dneva sklica skupščine pa vse 
do vključno dneva zasedanja skupščine 
v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi 
sklepov z navedbo, kateri organ je dal posa-
mezen predlog, z obrazložitvami točk dnev-
nega reda ter drugimi listinami in predlogi 
iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1. 
V skladu s četrtim odstavkom 296. člena 
ZGD-1 se sklic skupščine s predlogi sklepov 
in obrazložitvijo objavi tudi na spletnih stra-
neh družbe, www.kompas.si.

Uprava Kompas d.d.

 Ob-3675/12
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške 

družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Pre-

šernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor 
družbe

15. sejo skupščine
delniške družbe  

Projektivni biro, d.d. Velenje,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 8.30, na 

sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Pre-
šernova 8, Velenje.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti skupščine ter imenovanje no-
tarja.

Predlog sklepov:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je zaseda-

nje skupščine sklepčno.
1.2. Skupščina na predlog direktorja 

družbe sprejema predlagani dnevni red in 
imenuje notarja za sestavo notarskega za-
pisnika skupščine.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine, 
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega 

in preštevalce glasov, skladno s predlogom 
sklicatelja skupščine.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim le-
tnim poročilom za poslovno leto 2011 in s pi-
snim poročilom nadzornega sveta k letnemu 
poročilu ter podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Pro-

jektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila 
s sprejetim letnim poročilom za poslovno 
leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta 
družbe Projektivni biro d.d. Velenje, delni-
čarji pa so se seznanili tudi s prihodki članov 
uprave in nadzornega sveta.

3.2. Podeli se razrešnica direktorju druž-
be in nadzornemu svetu družbe za poslovno 
leto 2011.

4. Predlog za uporabo bilančnega dobič-
ka za leto 2011.

Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni 

biro d.d. Velenje, ki na dan 31. 12. 2011 
ugotovljen v višini 38.228,54 EUR, ostane 
v celoti nerazporejen.

5. Razrešitev članice NS in imenovanje 
novega člana nadzornega sveta.

5.1. Skupščina ugotovi, da je članica NS 
Zvezdana Stanković podala pismeno od-
stopno izjavo, zaradi česar se je razreši kot 
članico NS in ji z dnem 29. 8. 2012 preneha 
funkcija članice v NS družbe.

5.2. Za člana NS se imenuje Andrej Bo-
žič, stanujoč Foršt 25, 3333 Ljubno ob Sa-
vinji. Imenovanje velja od 29. 8. 2012 dalje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu 
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale 
pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe 
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopni-
ki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško 
knjigo pri KDD – Centralni klirinški depo-
tni družbi d.d. Ljub ljana konec 4 (četrtega) 
dne pred zasedanjem skupščine in ki prija-
vijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku 
ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj 
do konca 4 (četrtega) dne pred zasedanjem 
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe 
na sedež družbe Projektivni biro Velenje, 
d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, do vključ-
no 25. 8. 2012.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih sklepov po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo 
poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po 
objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnev-
nega reda v pisni obliki poda predloge skle-
pov. Predlog je pravočasen in se objavi, če 
delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica 
skupščine, pošlje družbi razumno uteme-
ljen predlog in sporoči, da bo na skupščini 
ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresni-
čuje svojo pravico do obveščenosti, skladno 
s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu 
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na 
njenem sedežu in sicer vsaj pol ure pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili 
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za 
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pooblaščenci pa še s pisnim poobla-
stilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz 
sodnega registra.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 8.30, prostor za 

zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine. Če skupščina ob 
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno 
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-
cem z istim dnevnim redom. V tem primeru 
bo skupščina veljavno odločala ne glede 
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju 
družbe za leto 2011, računovodske izkaze 
družbe, poročilo nadzornega sveta o rezul-
tatih preveritve letnega poročila s stališčem 
nadzornega sveta in o načinu ter obsegu 
preverjanja vodenja družbe med poslov-
nim letom 2011, je delničarjem na vpogled 
v tajništvu uprave družbe Projektivni Biro 
Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje 
in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od 
dneva objave sklica skupščine do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

Projektivni biro d.d., Velenje  
direktor Janez Božič

 Ob-3676/12
Na podlagi ZGD-1, sklicuje uprava druž-

be ADRIACOMMERCE, financiranje, 
ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d., 
Pristaniška 8, 6000 Koper

16. skupščino
delničarjev družbe,

ki bo dne 31. 8. 2012 ob 10. uri, na sede-
žu družbe v Kopru, Pristaniška 8, 5. nadstro-
pje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih delovnih teles.

Predlog sklepa uprave: za predsednika 
skupščine se izvoli Janez Kek, za prešteval-
ko glasov pa Polona Vujičič. Vabljeni notar 
je Dravo Ferligoj.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 
2011 in poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina se seznani z letnim poročilom za leto 
2011 in poročilom nadzornega sveta o pre-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 57 / 27. 7. 2012 / Stran 1791 

veritvi in potrditvi letnega poročila za leto 
2011.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina podeljuje razrešnico upravi in nadzor-
nemu svetu.

4. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja družbe v letu 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovanja in računovodskih izkazov 
družbe v letu 2012 se imenuje revizijska 
družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, 
Ljub ljana.

Gradivo
Gradivo s predlogi in obrazložitvami skle-

pov je delničarjem na vpogled vsak delavnik 
v tajništvu družbe ADRIACOMMERCE,fina
nciranje,ustanavljanje in upravljanje podjetij 
d.d., Pristaniška 8 6000 Koper, med 10. in 
12. uro od objave sklica skupščine do vključ-
no dneva zasedanja.

Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo po-
šljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi 
sklica skupščine. Delničarji lahko dodatno 
točko dnevnega reda zahtevajo tudi z upo-
rabo elektronskih sredstev in sicer tako, 
da predlog pošljejo na elektronski naslov: 
uprava@ack.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
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 in 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu organa vodenja ali nadzora in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji 
lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki 
dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih 
sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na 
elektronski naslov: uprava@ack.si.

Za delničarjev predlog o volitvah članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 
obeh predhodnih odstavkov.

Delničarji lahko dajejo predloge o voli-
tvah članov nadzornega sveta, upravnega 
odbora ali revizorjev tudi z uporabo elektron-
skih sredstev in sicer tako, da predlog po-
šljejo na elektronski naslov: uprava@ack.si.

Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

Način glasovanja
Vsaka delnica daje delničarju en glas. 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej gla-
sujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in od-
dano ob prijavi ter shranjeno na sedežu 
družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, 
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine pisno s priporočenim pismom pri-
javijo svojo udeležbo na sedež družbe in 

so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine.

Vsi delničarji družbe imajo pravico, da 
svojega pooblaščenca imenujejo z uporabo 
elektronski sredstev in sicer tako, da poobla-
stilo o imenovanju pooblaščenca pošljejo na 
elektronski naslov: uprava@ack.si.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu 
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni 
skupščine najmanj 30 minut pred začetkom 
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost 
in prevzeli glasovnice za glasovanje. Ude-
leženci se ob prihodu na skupščino identifi-
cirajo z osebnim dokumentom, zakoniti za-
stopniki predložijo tudi izpis iz sodnega regi-
stra, pooblaščenci delničarjev pa pooblastilo 
za zastopanje in glasovanje na skupščini. 
Pooblastilo mora biti pisno.

Ponovno zasedanje skupščine
Če ob 10. uri ne bodo navzoči delničarji 

z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 
15 % osnovnega kapitala družbe, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 10.30, v isti 
dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

ADRIACOMMERCE,  
financiranje, ustanavljanje  
in upravljanje podjetij d.d.

predsednik uprave  
Janez Lenarčič

namestnik predsednika uprave  
Janez Kek

 Ob-3682/12
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške 

družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje 
ob Savi, sklicuje uprava

18. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi,
ki bo dne 28. 8. 2012, ob 13. uri, v kon-

ferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23, 
Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim re-
dom.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih 
delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: na predlog uprave in 
nadzornega sveta skupščina delničarjev 
sprejme sklep: za predsednico skupščine 
se izvoli Marjana Mlinarič-Pikelj, za prešte-
valki glasov se imenujeta Marjeta Povhe 
in Darka Ključevšek, skupščini prisostvuje 
notarka Marjana Kolenc Rus.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 
SVEA d.d. za leto 2011, revidiranimi raču-
novodskimi izkazi družbe za poslovno leto 
2011 z mnenjem revizorja in poročilom nad-
zornega sveta skupščini družbe, sprejem 
sklepov o pokrivanju izgube za leto 2011 in 
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu 
svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in 
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

a) Skupščina družbe se seznani z letnim 
poročilom družbe SVEA d.d. z mnenjem re-
vizorja in poročilom nadzornega sveta skup-
ščini družbe.

b) Predlog sklepa o pokrivanju izgube za 
leto 2011 je naslednji:

1. Čista izguba poslovnega leta 2011 
znaša 2.574.976,22 EUR, izguba iz pre-
teklih let (izločitev zemljišča – prenos na 
stanovanjski sklad) 5.662,67 EUR, skupaj 
izguba 2.580.638,89 EUR.

2. Izguba se pokrije iz:
– drugih rezerv iz dobička v višini 

2.425.526,94 EUR,
– zakonskih rezerv v višini 

155.111,95 EUR.
c) Skupščina potrdi in odobri delo upra-

ve, in sicer do 30. 11. 2011 s predsednikom 
uprave mag. Miroslavom Štrajharjem in od 
1. 12. 2011 do 31. 12. 2011 s predsednico 
uprave mag. Sonjo Klopčič in nadzornega 
sveta v poslovnem letu 2011, in sicer do 
29. 8. 2011 s predsednikom Stanislavom 
Koci in od 30. 8. 2011 do 31. 12. 2011 
s predsednikom Tomom Garantini ter jim 
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske 
hiše za leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega 
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep, 
s katerim se imenuje Revizijski center d.o.o. 
družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 
4, Ljub ljana za revizorja računovodskih izka-
zov SVEE d.d. za leto 2012.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta 
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi.

Dopolni se točka IV. dejavnost z nasle-
dnjo vsebino: dejavnost družbe je:

16.210 pro izvodnja furnirja in plošč na 
osnovi lesa

16.240 pro izvodnja lesene embalaže
31.010 pro izvodnja pohištva za poslovne 

in prodajne prostore
78.100 dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 posredovanje začasne delovne 

sile
78.300 druga oskrba s človeškimi viri.

Spremeni se točka 6.(šest)1.(ena) tako, 
da se po novem glasi:

Uprava vodi družbo v svojem imenu in 
na svojo odgovornost ter jo zastopa in pred-
stavlja nasproti tretjim osebam.

Točka 6.(šest)1.(ena)2.(dva) se spreme-
ni in se po novem glasi:

Uprava ima enega člana-generalne-
ga direktorja, ki ga imenuje nadzorni svet. 
Mandat uprave traja 5 (pet) let z možnostjo 
ponovnega imenovanja. V primeru odsotno-
sti uprave, ali v primeru, da se pojavi kateri 
koli razlog, ki upravi onemogoča zastopanje 
in predstavljanje družbe, uresničuje pravice 
in obveznosti, ki jih ima uprava po zakonu 
in po tem statutu namestnik uprave, ki ga 
imenuje nadzorni svet. Nadzorni svet lahko 
upravo, kakor tudi namestnika uprave pred-
časno odpokliče s tričetrinsko večino v na-
slednjih primerih:

– na njegovo lastno željo,
– če mu preneha delovno razmerje 

v družbi,
– v drugih primerih, če oceni, da je bila 

zaradi napačnih odločitev povzročena ško-
da,

– oziroma ga razreši, če skupščina ne 
sprejme letnega obračuna in poslovnega 
poročila in mu ne podeli razrešnice.

Točka 6.(šest)1.(ena)3. (tri)
Uprava poroča nadzornemu svetu na na-

čin, pod pogoji in v rokih, ki jih določa ZGD.
Uprava mora poprej pridobiti soglasje 

nadzornega sveta v teh primerih:
– nakup in prodaja delnic in deležev pod-

jetij in ustanavljanje podjetji nad 250.000 
(dvestopetdesettisoč) EUR.

– podeljevanje prokure,
– uvrstitev delnic družbe na borzo,
– nakup, prodaja ali drugačno razpolaga-

nje z lastnimi delnicami nad 250.000 (dve-
stopetdeset tisoč) EUR,
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– o naložbah, ki presegajo višino letne 
amortzacije,

– nakup ali prodaja nepremičnin nad vre-
dnostjo 250.000 (dvestopetdesettisoč) EUR.

Točka 6.(šest)1.(ena)4.(štiri) se spreme-
ni in se po novem glasi:

Uprava ima za svoje delo pravico do 
udeležbe na dobičku družbe, praviloma 
v obliki delnic. Višina udeležbe na dobičku 
se praviloma določi v odstotku od letnega 
dobička družbe, izplačilo pa je vezano na 
uspešno delovanje družbe tudi po zaključ-
ku obdobja, za katero je uprava udeležena 
na dobičku.

Točka 6.(šest)2.(dva)4(štiri) se spremeni 
tako, da se črta drugi stavek, in se nadome-
sti z naslednjim:

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe tudi 
na korespondenčnih sejah, telefonsko, fa-
ksu ali elektronski pošti.

Ostala določila te točke ostanejo nespre-
menjena.

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji 
neposredno, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:

– ki bodo po telefaksu, osebno, s pripo-
ročeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo 
uprave družbe Svea, d.d. Zagorje ob Savi, 
Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, 
prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe 
najpozneje do konca četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine in

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev pri KDD – Centralni klirin-
ško depotni družbi Ljub ljana, d.d. do konca 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan), to je 24. 8. 2012.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu 
na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani, 
in sicer najmanj 15 minut pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu 
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. 
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se 
ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki 
mora biti ves čas pooblastilnega razmerja 
shranjeno na sedežu družbe, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi in širitve dnevnega 
reda

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mo-
rajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede ka-
terih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine.

Delničarji lahko v skladu z določbo 300. 
in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste 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 ugo-
varjal predlogu nadzornega sveta in/ali 

uprave družbe in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilne-
ga predloga o volitvah članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
Delničarji lahko predloge sklepov in volil-
ne predloge družbi sporočijo tudi po elek-
tronski pošti.

Družba ima 300 323 kosovnih delnic. 
Lastnih delnic družba nima.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svojo pravico do obveščenosti.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut 
za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. 
V tem primeru bo skupščina veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Sklic skupščine in gradiva s predlogi 

sklepov za skupščino so delničarjem na 
vpogled v splošno-kadrovskem sektorju 
družbe, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob 
Savi, vsak delavnik, od 8. do 12. ure.

Vabilo za skupščino je objavljeno tudi 
na spletni strani družbe SVEA d.d., www.
svea.si.

SVEA Lesna industrija d.d.,  
Zagorje ob Savi

predsednica uprave
mag. Sonja Klopčič

 Ob-3683/12
Na podlagi točke 6/3 Statuta družbe To-

varne meril Kovine d.d., pro izvodnja kovin-
skih meril, d.d. Slovenj Gradec in v skladu 
z določbami Zakona o gospodarskih druž-
bah, sklicujem

19. sejo skupščine
Tovarna meril Kovine d.d.,

ki bo dne 28. 8. 2012 ob 14. uri, na se-
dežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem 

sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. 
Za predsednika skupščine se predlaga An-
dreja Repnik Petrič. Za preštevanje glasov 
se imenuje Barbaro Logar. Seji bo prisostvo-
vala notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava revidiranega letnega po-
ročila za leto 2011 in poročilo nadzornega 
sveta, odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in o podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu ter seznanitev delničarjev 
s prejemkih organov vodenja nadzora.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem sklepa: skupščina družbe se 
seznani z Letnim poročilom za leto 2011 
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom 
nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na 
preveritev letnega poročila in predloga za 
delitev dobička za leto 2011.

Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 
31. 12. 2011 znaša 1.520.996,82 EUR se 
uporabi: 203.526,40 za izplačilo dividend, 
kar znaša 4,90 EUR bruto na delnico.

Dividende se izplačajo iz nerazporejene-
ga dobička leta 2007 v višini 62.118,77 EUR 

in iz nerazporejenega dobička leta 2008 
141.407,63 EUR.

O uporabi preostalega bilančnega dobič-
ka v višini 1.299.470,42 EUR bo odločeno 
v prihodnjih poslovnih letih.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 30. 9. 2012 in sicer po 
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo 
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri 
KDD – Centralni klirinško depotni družbi, 
d.d. Ljub ljana, na dan 28. 8. 2012.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011, 
s katero odobrava delo teh dveh organov 
družbe v poslovnem letu 2011.

Skupščina se seznani s poročilom upra-
ve o prejemkih organov vodenja in nadzora 
v letu 2011.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta 
podjetja Tovarna meril Kovine d.d.

Na predlog nadzornega sveta se sprej-
mejo naslednji sklepi: mandat članom nad-
zornega sveta mag. Primožič Marku, mag. 
Kotnik Milanu poteče z dnem zasedanja 
skupščine in se z dnem 28. 8. 2012 razreši-
jo kot člani NS.

Z dnem 29. 8. 2012 se kot člani nadzor-
nega sveta imenujejo mag. Primožič Marko, 
mag. Kotnik Milan.

Skupščina se seznani s članom NS ime-
novanim s strani zaposlenih.

4. Imenovanje revizorja delniške družbe 
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini spre-
jem sklepa: za revizorja računovodskih iz-
kazov za poslovno leto 2012 se imenuje 
revizijska družba Audit & Co., družba za 
revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 
9000 Murska Sobota.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastitvenega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpi-
sanih v centralnem registru nematerializi-
ranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine. (297. člen 
ZGD-1c).

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu 
družbe, od 12. do 15. ure.

Delničarji lahko v skladu z 298. členom 
ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine 
zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo 
delničar v tem roku posla družbi razumno 
utemeljen predlog sklepov k posamezni toč-
ki dnevnega reda, bo družba take predloge 
sklepov objavila v skladu s 300. in 301. čle-
nom ZGD.

Tovarna meril Kovine d.d.
uprava

Rudolf Franc Verovnik

 Ob-3684/12
Upravni odbor družbe MP Naložbe, 

družba za naložbe, d.d. Ljub ljana (v na-
daljevanju: družba) na podlagi Pravil 
Ljub ljanske borze, d.d., Ljub ljana, Zako-
na o trgu finančnih instrumentov, Zakona 
o gospodarskih družbah in Statuta delniške 
družbe sklicuje



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 57 / 27. 7. 2012 / Stran 1793 

3. redno skupščino
delničarjev družbe MP Naložbe, družba 

za naložbe d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 28. 8. 2012, ob 11. uri, 

v sejni sobi, v 5. nadstropju, na naslovu Uli-
ca Gradnikove brigade 11, Ljub ljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: ugo-

tovi se sklepčnost skupščine. Za predse-
dnika skupščine se izvoli Franc Gajšek. Za 
preštevalca glasov se izvolita Mateja Šober 
in Sanja Frkal. Za sestavo notarskega zapi-
snika se imenuje notarka Eva Simona Tom-
šič iz Ljub ljane.

2. Seznanitev skupščine delničarjev 
družbe z letnim poročilom, z mnenjema 
pooblaščenega revizorja o računovodskih 
izkazih, z informacijo o prejemkih članov 
organov vodenja in s poročilom upravnega 
odbora družbe.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina delničarjev družbe MP Na-

ložbe, družba za naložbe d.d., Ljub ljana se 
seznani:

– z Revidiranim letnim poročilom družbe 
MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Sku-
pine Medvešek Pušnik za leto 2011,

– z mnenjema pooblaščenega revizorja 
o računovodskih izkazih obvladujoče družbe 
in računovodskih izkazih Skupine Medvešek 
Pušnik,

– z informacijo o prejemkih članov orga-
nov vodenja,

– s poročilom upravnega odbora druž-
be MP Naložbe, družba za naložbe d.d. za 
leto 2011 in mnenjem upravnega odbora 
o Revidiranem letnem poročilu družbe MP 
Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine 
Medvešek Pušnik za leto 2011.

3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku 
ter podelitev razrešnice.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
3.1. Bilančni dobiček leta 2011 obvla-

dujoče družbe v višini 916.722,03 EUR, ki 
izvira iz čistega dobička leta 2007 in čistega 
dobička leta 2010, ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo 
upravnega odbora družbe in mu podeljuje 
razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
Za revizorja družbe se za poslovno leto 

2012 imenuje revizijska družba ECUM Re-
vizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 
Ljub ljana.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa upravnega odbora:
Osnovni kapital družbe, ki zna-

ša 400.000 EUR, se zmanjša za znesek 
104.358 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 
295.642 EUR. Zmanjšanje osnovnega ka-
pitala se izvede z umikom 104.358 lastnih 
delnic.

Umik se izvede v breme bilančnega do-
bička. V kapitalske rezerve se odvede zne-
sek 104.358 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic se izvede z namenom prilagodi-
tve osnovnega kapitala potrebam družbe, ki 
izhajajo iz dejavnosti, ki jo družba opravlja.

Osnovni kapital se zniža z dnem vpisa 
znižanja osnovnega kapitala v sodni regi-
ster.

6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa upravnega odbora: skup-

ščina pooblašča upravni odbor, da skladno 
s sklepom, sprejetim pod točko 5., po vpisu 
zmanjšanja osnovnega kapitala ustrezno 
spremeni statut glede osnovnega kapitala 
družbe in števila izdanih delnic. Hkrati skup-
ščina upravni odbor pooblašča, da sprejme 
čistopis statuta z upoštevanimi navedenimi 
spremembami.

7. Seznanitev z odstopom člana uprav-
nega odbora.

Predlog sklepa upravnega odbora: skup-
ščina se seznani z odstopno izjavo člana 
upravnega odbora Ivana Pušnika, ki odsto-
pa z navedenega položaja z dnem skup-
ščine.

8. Imenovanje člana upravnega odbora.
Predlog sklepa upravnega odbora: 

z dnem skupščine se za obdobje do 19. 3. 
2014 za člana upravnega odbora imenuje 
Andrej Lamovec.

9. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa upravnega odbora: 

v skladu z določili Zakona o trgu finanč-
nih instrumentov skupščina sprejme sklep 
o umiku delnic družbe MP Naložbe d.d. 
z oznako MPLR z organiziranega trga vre-
dnostnih papirjev. Delničarjem, ki bodo umi-
ku nasprotovali, družba ponuja primerno de-
narno odpravnino v višini 2,44 EUR za eno 
delnico z oznako MPLR.

10. Preoblikovanje delniške družbe 
v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa upravnega odbora: delni-
ška družba MP Naložbe, družba za naložbe 
d.d. Ljub ljana, s sedežem v Ljub ljani, po-
slovni naslov Ulica Gradnikove brigade 11, 
1000 Ljub ljana, se z dnem vpisa preobliko-
vanja v sodni register preoblikuje v družbo 
z omejeno odgovornostjo s firmo: MP Na-
ložbe, družba za naložbe d.o.o. Ljub ljana, 
s skrajšano firmo MP Naložbe d.o.o., s se-
dežem v Ljub ljani in istim poslovnim na-
slovom Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 
Ljub ljana, ter z značilnostmi, ki bodo razvi-
dne iz družbene pogodbe.

Osnovni kapital delniške družbe, ki zna-
ša 295.642,00 EUR se v celoti pretvori 
v osnovni kapital družbe z omejeno odgo-
vornostjo, ki tako znaša 295.642,00 EUR.

Delničarji postanejo družbeniki družbe in 
na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmer-
no njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu 
družbe pridobijo poslovne deleže. Nominal-
ni znesek osnovnih vložkov se določi tako, 
da je nominalni znesek vsakega osnovnega 
vložka enak vsoti emisijskih oziroma pri-
padajočih zneskov delnic, ki jih ima posa-
mezni delničar na dan vpisa preoblikovanja 
družbe v sodni register, vendar ne manj kot 
50,00 EUR.

Dosedanja izvršna direktorica delniške 
družbe Maja Pušnik nadaljuje mandat kot 
direktor družbe z omejeno odgovornostjo.

Mandat članov upravnega odbora del-
niške družbe traja do vpisa preoblikovanja 
družbe v sodni register. Z dnem vpisa druž-
be z omejeno odgovornostjo v sodni register 
se razrešijo člani upravnega odbora Primož 
Šoln – predsednik in člana Maja Pušnik in 
Andrej Lamovec.

Statut družbe preneha veljati z dnem 
vpisa preoblikovanja v sodni register. Sta-
tut bo nadomestila družbena pogodba, ki 
jo delničarji, ki postanejo družbeniki, skle-
nejo v obliki notarskega zapisa najkasneje 
v roku 3 mesecev od sprejema tega skle-
pa o preoblikovanju družbe. Poslovodstvo 
družbe v roku 1 meseca po sprejemu tega 

sklepa s priporočeno pisno pošiljko pozove 
vse delničarje k sklenitvi družbene pogodbe 
v roku, ki ne sme biti daljši od navedenega 
v tem sklepu. Pozivu se lahko priloži osnu-
tek družbene pogodbe in navede podatek 
o tem, pri katerem notarju ter kdaj se bo po-
godba sklepala v obliki notarskega zapisa.

Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 
648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstav-
kom 651. člena ZGD-1 od vseh tistih delni-
čarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, 
oziroma ki v roku, določenem v prejšnjem 
odstavku tega sklepa, na poziv poslovod-
stva družbe ne bodo pristopili k sklenitvi 
družbene pogodbe, ter od vseh tistih del-
ničarjev, ki niso imetniki tolikšnega števila 
delnic, na podlagi katerih bi ob preobliko-
vanju družbe lahko pridobili osnovni vložek 
v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR 
(475. člen ZGD-1), na podlagi tega skle-
pa pridobila vse njihove poslovne deleže 
za denarno odpravnino v višini 2,44 EUR 
za vsako posamezno delnico družbe pred 
preoblikovanjem. Kot dan pridobitve se za 
delnice tistih delničarjev, ki bodo preobliko-
vanju nasprotovali in tistih delničarjev, ki ob 
sprejemu tega sklepa niso imetniki zado-
stnega števila delnic za pridobitev osnov-
nega vložka v nominalni vrednosti najmanj 
50,00 EUR, šteje dan sprejema tega sklepa, 
za delnice tistih delničarjev, ki ne bodo pri-
stopili k sklenitvi družbene pogodbe, pa kot 
dan pridobitve šteje dan sklenitve družbene 
pogodbe. Denarna odpravnina bo delničar-
jem izplačana najkasneje v roku 3 mesecev 
od objave vpisa sklepa o preoblikovanju 
v sodni register. Pravico do denarne od-
pravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje 
preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji, 
ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila 
o preoblikovanju družbe. Pravico do denar-
ne odpravnine imajo tudi delničarji, ki na 
poziv poslovodstva ne bodo pristopili k skle-
nitvi družbene pogodbe ter delničarji, ki niso 
imetniki tolikšnega števila delnic, na podlagi 
katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko 
pridobili osnovni vložek v nominalni vredno-
sti najmanj 50,00 EUR.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov za vse točke dnevnega reda, obrazlo-
žitvami točk dnevnega reda, revidirani letni 
poročili družbe z mnenji in poročili organov 
družbe ter drugi dokumenti, ki so navedeni 
pri predlogih sklepov, je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe MP Naložbe, družba 
za naložbe d.d., Ulica Gradnikove brigade 
11, Ljub ljana, v tajništvu, vsak delovni dan, 
od 9. do 12. ure, od objave sklica skupščine 
pa vključno do dneva zasedanja skupščine. 
Gradivo za skupščino je v skladu z dolo-
čilom 296. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) objavljeno tudi na sple-
tnih straneh družbe MP Naložbe, družba 
za naložbe, d.d.: www.medvesekpusnik.si 
(Novinarsko središče Sporočila za javnost). 
Prav tako so na spletni strani družbe na 
voljo informacije o pravicah delničarjev iz 
prvega odstavka 298. člena ZGD-1, prve-
ga odstavka 300. člena ZGD-1, 301. člena 
ZGD-1 in 305. člena ZGD-1. Gradivo za 
skupščino je dostopno tudi na spletni strani 
Ljub ljanske borze, SEOnet-u.

Informacije o pravicah delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
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skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih 
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpo-
zneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda 
v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Druž-
ba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, 
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica 
skupščine in bodo razumno utemeljeni ter 
za katere bo obenem delničar-predlagatelj 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugo-
varjal predlogu upravnega odbora in da bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda oziroma predloge 
sklepov k točkam dnevnega redna druž-
bi pošljejo tudi po telefaksu na številko 
+386/(0)1/541-40-79.

Delničarji bodo lahko na skupščini ure-
sničevali svojo pravico do obveščenosti iz 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 
skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo vsi 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, t.j. 24. 8. 2012 (pre-
sečni dan). Število glasov posameznega 
delničarja določajo glasovi delnic po evi-
denci v centralnem registru nematerializira-
nih vrednostnih papirjev na navedeni dan. 
Prijava udeležbe je zaželena. Prijave se lah-
ko pošljejo po pošti na naslov družbe ali po 
telefaksu na +386/(0)1/541-40-79.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec 
delničarja, je potrebno družbi predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje, ki ostane 
deponirano na sedežu družbe. Pooblasti-
lo mora vsebovati splošne identifikacijske 
podatke o pooblastitelju in pooblaščencu. 
Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi ude-
ležbe na skupščini. Obrazec pooblastila je 
priložen objavi sklica na SEOnetu, na sple-
tni strani družbe in k gradivu za skupšči-
no, ki je dostopno na sedežu družbe. Del-
ničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi 
z uporabo elektronskih sredstev tako, da 
družbi posredujejo pooblastilo po telefaksu 
+386/(0)1/541-40-79.

Število delnic in glasovalnih pravic na 
dan sklica

Družba ima na dan sklica izdanih skupno 
400.000 delnic. Družba je na dan sklica ime-
tnik 104.358 lastnih delnic. V skladu s sta-
tutom družbe ima vsaka delnica en glas, 
razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona 
nimajo glasovalne pravice, tako je na dan 
sklica skupno število glasov 295.642.

MP Naložbe, družba za naložbe d.d. 
Ljubljana

Upravni odbor

 Ob-3687/12
Na podlagi 8.3 člena Statuta Železar Što-

re D.P. d.d. ter v skladu z določili 295. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) 
sklicuje uprava družbe

11. redno skupščino
delniške družbe Železar Štore D.P.d.d.,

ki bo v petek, dne 31. 8. 2012, ob 12. uri, 
v prostorih male telovadnice Osnovne Šole 
Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore (Lipa), 

z naslednjim dnevnim redom in predlogi 
sklepov:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in iz-
volitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini naslednji 
sklep:

1. Za predsednika skupščine se izvoli 
Igor Pirc, za preštevalki glasov pa Mojca 
Havliček in Vlasta Verhovšek.

Za sestavo notarskega zapisnika je upra-
va k sodelovanju povabila notarja Aleksan-
dra Mraza iz Celja.

2. Predstavitev Letnega poročila 2011 in 
poročila nadzornega sveta o rezultatih pre-
veritve letnega poročila za leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini naslednji sklep:

2. Skupščina se seznani z letnim poro-
čilom za leto 2011 in poročilom nadzornega 
sveta v skladu z 282. členom Zakona o go-
spodarskih družbah-1.

3. Odločanje o pokrivanju bilančne izgu-
be za leto 2011, podelitev razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu ter informacija o pre-
jemkih članov organov vodenja in nadzora.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini naslednji sklep:

3.1. Bilančna izguba v višini 
1.136.866,00 EUR se delno pokrije iz do-
bička preteklih let v višini 742.823,87 EUR, 
razlika v višini 394.042,13 EUR pa ostane 
nepokrita in se prenese v naslednje obra-
čunsko obdobje.

3.2. Podeli se razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu družbe za poslovno leto 
2011.

Utemeljitev:
Skupščina odloča tudi o pokrivanju bi-

lančne izgube, zato sta uprava in nadzorni 
svet podala predlog pokrivanju bilančne iz-
gube. V skladu s statutom družbe in ZGD-1 
se sprejema sklep o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Gradiva
Popolno gradivo v zvezi s predlaganim 

dnevnim redom skupščine je delničarjem na 
voljo in na vpogled v tajništvu uprave družbe 
na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10. 
do 12. ure od dneva objave dnevnega reda, 
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo 

in na njej glasujejo delničarji, ki so kot ime-
tniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Cen-
tralno klirinški depotni družbi, d.d., v Ljub-
ljani konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to 
je do 27. 8. 2012 ali njihovi zakoniti zasto-
pniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti 
pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je 
potrebno prijaviti upravi družbe s pisno pri-
javo, ki mora na sedež družbe prispeti do 
vključno 27. 8. 2012.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi mora 
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, 
o katerem naj odloča skupščina, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega 
reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 

300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. členom ZGD.

Pravica do obveščenosti
Informacija o postopku uresničevanja 

pravice po pooblaščencu
Delničarji lahko uresničujejo svojo gla-

sovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in 
sicer da podpišejo in pošljejo pooblastilo, ki 
ga prejmejo skupaj z vabilom na skupščino.

Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skup-

ščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja 
in da prijavijo svojo navzočnost ter prevza-
mejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred 
začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob 
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno 
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo 
navzočnost.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na bo zaradi administrativnih opravil odprt 
30 minut pred začetkom zasedanja.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo upra-
vi družbe v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine.

Železar Štore D.P. d.d.
Uprava – direktor

Anton Franulič

 Ob-3688/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ 

– Železniško gradbeno podjetje Ljub ljana, 
d.d., uprava sklicuje

18. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniško gradbeno 

podjetje, d.d. Ljubljana,  
Ob zeleni jami 2,

ki bo dne 29. 8. 2012, ob 13. uri, na se-
dežu družbe v Ljub ljani, Ob zeleni jami 2, 
(sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja 

Čepon.
– Preštevalki glasov: Ida Ravšelj, Suza-

na Pirc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž 

Hrovatin.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 

2011 z mnenjem revizorja, konsolidiranim 
letnim poročilom skupine ŽGP z mnenjem 
revizorja, pisnim poročilom nadzornega sve-
ta po 282. členu Zakona o gospodarskih 
družbah ter podelitev razrešnice direktorju 
in nadzornemu svetu.

Po seznanitvi skupščine z letnim poro-
čilom za leto 2011 z revizorjevim poroči-
lom, konsolidiranim letnim poročilom sku-
pine ŽGP z revizorjevim poročilom, pisnim 
poročilom nadzornega sveta po 282. členu 
Zakona o gospodarskih družbah, uprava 
in nadzorni svet predlagata skupščini, da 
sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina potrjuje in 
odobri delo uprave in nadzornega sveta 
v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje 
razrešnico.

3 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 
znaša 4.214.071,00 EUR, se uporabi na 
naslednji način:

– del bilančnega dobička v višini 
2.530.737,40.EUR se uporabi za izplačilo 
dividend,

– preostali del bilančnega dobička v viši-
ni 1.683.333,60 EUR se razporedi v druge 
rezerve iz dobička.

Bruto dividenda na delnico znaša 
3,35 EUR.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki 
so dva delovna dneva po sprejemu tega 
sklepa vpisani v delniško knjigo kot imetniki 
delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 
90 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini 
družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega 
reda, vključno z letnim poročilom za leto 
2011 z mnenjem revizorja, poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila, 
je na voljo v tajništvu uprave na sedežu 
družbe, Ob zeleni jami 2, Ljub ljana, vsak 
delavnik, od 9. do 12. ure v času od dneva 
objave dnevnega reda, do vključno dneva 
zasedanja skupščine.

Sklic skupščine in celotno gradivo 
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je 
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe 
na naslovu: www.sz-zgp.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovanje

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora 
biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, 
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno 
prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma 
njihovi zastopniki ali pooblaščenci se mo-
rajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra.

Pooblaščenec delničarja mora najka-
sneje na skupščini predložiti pooblastilo. 
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke (ime, priimek, naslov, 
EMŠO oziroma firmo, sedež in matično 
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter 
podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane 
shranjeno v družbi ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa 
o kateri naj skupščina odloča, oziroma ob-
razložitev točke dnevnega reda, če skup-
ščine ne sprejme sklepa. 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 po-
slali najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve 
za dodatne točke dnevnega reda skupščini 
pošljejo po pošti na naslov: SŽ – ŽGP Ljub-
ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljub ljana, ali tudi 
po elektronski pošti na elektronski naslov: 
sz.zgp@sz-zgp.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. čle-
na 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 bi na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilne-
ga predloga delničarju na podlagi 301. člena 
ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.

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 svoje predloge sklepov in 
volilne predloge družbi pošljejo na naslov 
SŽ – ŽGP Ljub ljana d.d., Ob zeleni jami 2, 
Ljub ljana, ali sporočijo tudi po elektronski 
pošti na naslov: sz.zgp@sz-zgp.si.

Družba si pridržuje pravico do preveritve 
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne 
točke, predloge sklepov ali volilne predloge 
po elektronski pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
pravico do obveščenosti tako, da od po-
slovodstva zahteva zanesljive podatke 
o zadevah družbe, ki so potrebne presojo 
dnevnega reda. Delničarji imajo pravico biti 
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih raz-
merjih družbe s povezanimi družbami.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega 
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred 
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d. 

Ljubljana
direktor

Leon Kostiov univ. dipl. inž. grad.

 Ob-3689/12
Na podlagi 22. člena Statuta delniške 

družbe Kompas Mejni turistični servis d.d., 
sklicujem

28. skupščino
delničarjev družbe Kompas Mejni 

turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 
1000 Ljubljana,

ki bo dne 30. 8. 2012, ob 9. uri, na sede-
žu družbe v Ljub ljani, Pražakova 4, z nasle-
dnjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti skupščine.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se predse-

dnik skupščine in preštevalec glasov. Na 
seji skupščine prisostvuje vabljena notarka.

3. Seznanitev s tožbo Kapitalske družbe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

d.d., opr. št. V Pg 4187/2010 na razveljavi-
tev sklepa skupščine, sprejetega pod tč. 3.3. 
dnevnega reda skupščine družbe dne 31. 8. 
2010 in odločanje o soglasju s predlogom 
uprave, da se zahtevek pripozna.

Predlog sklepa:
Skupščina daje soglasje upravi, da 

v pravdni zadevi, ki se vodi pred Okrožnim 
sodiščem v Ljub ljani, pod opr. št. V Pg 
4187/2010, v celoti pripozna tožbeni zah-
tevek.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov družbe za poslovno leto 
2012 se imenuje revizijska družba Dinamic 
d.o.o., Ljub ljanska cesta 41, 8000 Novo me-
sto.

5. Seznanitev z Letnim poročilom sku-
pine Kompas MTS in družbe Kompas MTS 
d.d. za leto 2011, s poročilom pooblaščene-
ga revizorja in pisnim poročilom nadzornega 
sveta, informacijo o prejemkih članov orga-
nov vodenja in nadzora, odločanje o podeli-
tvi razrešnice upravi in članom nadzornega 
sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepov:
3.1. Potrdi in odobri se delo uprave v po-

slovnem letu 2011 ter se ji na podlagi 293. in 
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

3.2. Potrdi in odobri se delo nadzorne-
ga sveta v sestavi Samo Primožič, Samo 
Majhenič in Lojzka Legat v poslovnem letu 
2011, ter se s tem članom nadzornega sveta 
na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli 
razrešnica.

3.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 
31. 12. 2011, v višini 2.636.678,76 EUR se 
uporabi:

– Del bilančnega dobička v višini 
196.218,33 EUR se uporabi za izplačilo divi-
dend v bruto vrednosti 0,33 EUR na delnico.

– Preostanek bilančnega dobička v zne-
sku 2.440.460,43 EUR se ne razdeli in osta-
ne nerazporejen ter se v celoti izkaže kot 
preneseni dobiček.

Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki 
delnic družbe vpisani v centralni register vre-
dnostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 3. 9. 
2012 (presečni dan). Dividende bo družba 
izplačala najkasneje do 31. 12. 2012, in sicer 
na dan, določen s sklepom uprave.

Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 5. 
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet 
družbe, predlagatelj sklepa k točki 4. dnev-
nega reda pa le nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic 
skupščine, predloge vseh sklepov z uteme-
ljitvami, revidirano letno poročilo skupine 
Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. 
za leto 2011, poročilo nadzornega sveta za 
leto 2011, predlog uprave za uporabo bi-
lančnega dobička z dne 29. 6. 2012, objavo 
Obvestila o 10. redni seji nadzornega sveta 
na Seonet-u z dne 20. 7. 2012 ter objavo 
Obvestila o stališču in predlogu uprave in 
nadzornega sveta glede uporabe bilančne-
ga dobička družbe na Seonet-u z dne 20. 7. 
2012, je delničarjem dostopno v recepciji 
družbe v Ljub ljani, Pražakova 4, vsak delov-
ni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega 
sklica v Uradnem listu RS dalje.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani 
družbe: www.kompas-shop.si, kjer so obja-
vljene tudi izčrpne informacije o pravicah del-
ničarjev iz 298. člena, 300., 301. in 305. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-



Stran 1796 / Št. 57 / 27. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino. Prijava 
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če 
jo družba prejme najpozneje do konca dne 
27. 8. 2012,

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je ko-
nec dne 26. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: 
presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo 
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek 
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje 
podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko prijavo na skupščino, 
imena morebitnih pooblaščencev in zahte-
ve za dodatne točke dnevnega reda družbi 
pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na 
e-mail naslov: info@kompas-mts.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste 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 ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilne-
ga predloga o volitvah članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine poslal družbi razumno ute-
meljen predlog. Delničarji lahko predloge 
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo 
tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail 
naslov: info@kompas-mts.si.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Obrazec pooblastila za uresničevanje 
glasovalne pravice v pisni obliki je delničar-
jem dostopen v recepciji družbe v Ljub ljani, 
Pražakova 4, vsak delovni dan, med 10. in 
12. uro, od objave tega sklica v Uradnem 
listu RS dalje. Obrazec pooblastila za ure-

sničevanje glasovalne pravice v elektronski 
obliki je objavljen in dostopen na spletni 
strani družbe: www.kompas-shop.si.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih sklepov po posameznih točkah 
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov 
je predvideno glasovanje z glasovnicami.

Udeležence skupščine naprošamo, da 
se ob prihodu na skupščino evidentirajo 
s podpisom na seznamu prisotnih delničar-
jev in prevzamejo glasovnice, in sicer 15 
min. pred začetkom zasedanja.

Skupščina bo veljavno odločala ne glede 
na število prisotnih glasov delničarjev.

Skupno število vseh izdanih delnic druž-
be Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG) 
je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini 
en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz 
delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.

Kompas Mejni turistični servis d.d.
direktorica

Milenka Skubic Leben

 Ob-3692/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta 
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in 
obnova cest d.d., direktor sklicuje

16. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje 

in obnova cest, d.d.,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 12. uri, 

v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava 
42, Celje.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev 

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom 

nadzornega sveta o sprejetem revidiranem 
letnem poročilu za leto 2011, sklepanje 
o uporabi bilančnega dobička za poslov-
no leto 2011, seznanitev s prejemki uprave 
in članov nadzornega sveta družbe za leto 
2011, podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe za leto 2011.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Uprava in nadzorni svet družbe predla-
gata k točkam dnevnega reda skupščine 
naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta k točki. 1:

Za predsednico skupščine se izvoli Da-
rinka Rom Krajnc.

Za preštevalca glasov se izvolita Gorda-
na Verk in Leopold Šturbej.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gre-
gor Kovač iz Celja.

2. Seznanitev skupščine s Poročilom 
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem 
letnem poročilu za leto 2011, sklepanje 
o uporabi bilančnega dobička za poslov-
no leto 2011, seznanitev s prejemki uprave 
in članov nadzornega sveta družbe za leto 
2011, podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta k točki. 2:

2.1. Skupščina se je seznanila s Poroči-
lom nadzornega sveta o sprejetem revidira-
nem letnem poročilu za leto 2011.

2.2. a) Višina bilančnega dobič-
ka po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 
1.043.860,00 EUR.

b) Bilančni dobiček v višini 
1.043.860,00 EUR ostane v celoti neraz-

porejen in bo o njem odločeno v naslednjih 
letih.

2.3. Skupščina se je seznanila z infor-
macijo o prejemkih uprave in članov nadzor-
nega sveta družbe, ki so jih za opravljanje 
nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta k toč-
ki 3:

Za revizorja družbe za poslovno leto 
2012 skupščina imenuje družbo KPMG 
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., 
Železna cesta 8a, 1000 Ljub ljana. Če re-
vizorska družba spremeni pogoje izvedbe 
revizije glede na dano ponudbo, je nad-
zorni svet pooblaščen imenovati drugega 
revizorja.

Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in ute-

meljitvijo sklepov in ostalo gradivo je na 
vpogled delničarjem na sedežu družbe, 
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu, od 
8. do 10. ure, od dneva objave tega skli-
ca skupščine, do vključno dneva zasedanja 
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi 
na spletni strani družbe: (www.voc-celje.si).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava 
bo na enak način kot ta sklic skupščine ob-
javila tiste predloge, ki bodo poslani druž-
bi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki 
bodo razumno utemeljeni in za katere bo 
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
in da bo druge delničarje pripravil do tega, 
da bodo glasovali za njegov predlog. Na-
sprotni oziroma volilni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti 

v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati 
zanesljive podatke in odgovore na vpraša-
nja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni 
odgovori in podatki potrebni za presojo točk 
dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki 
in člani uprave in člani nadzornega sveta. 
Glasovalno pravico imajo delničarji s števi-
lom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih 
imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev pri KDD, d.d. Ljub ljana, konec četrte-
ga dne pred zasedanjem skupščine in ki naj-
kasneje konec četrtega dne pred skupščino 
upravi družbe pisno prijavijo svojo udelež-
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bo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci 
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni 
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. 
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci 
dolžni podpisati seznam navzočih udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo 
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in 
druga gradiva.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščen-

cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno. Za fizične 
osebe mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, navodila za glasovanje, kraj in datum, 
podpis pooblastitelja ter podatke o poobla-
ščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani 
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez 
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzo-
či delničarji, ki zastopajo 51 % osnovnega 
kapitala.

VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,

direktor
Bogdan Kočevar

 Ob-3693/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Sta-
tuta delniške družbe CM Celje, d.d.- Ceste 
mostovi Celje, družba za nizke in visoke 
gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor druž-
be sklicuje

22. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. –  

Ceste mostovi Celje, družba za nizke  
in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje,

ki bo v sredo, 29. 8. 2012 ob 13. uri, 
v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev 

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom 

upravnega odbora o sprejetem revidiranem 
letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za 
leto 2011 in o sprejetem revidiranem letnem 
poročilu Skupine CM Celje za leto 2011, 
seznanitev z bilančno izgubo za poslovno 
leto 2011 in odločanje o njej, seznanitev 
s prejemki članov upravnega odbora za leto 
2011, podelitev razrešnice upravnemu od-
boru družbe za leto 2011.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Upravni odbor družbe predlaga k posa-
meznim točkam dnevnega reda naslednje 
sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Da-

rinka Rom Krajnc.
Za preštevalca glasov se izvolita Gorda-

na Verk in Leopold Šturbej.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gre-

gor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom 

upravnega odbora o sprejetem revidiranem 
letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za 
leto 2011 in o sprejetem revidiranem letnem 
poročilu Skupine CM Celje za leto 2011, 
seznanitev z bilančno izgubo za poslovno 
leto 2011 in odločanje o njej, seznanitev 
s prejemki članov upravnega odbora za leto 

2011, podelitev razrešnice upravnemu od-
boru družbe za leto 2011.

Predlog sklepa k točki 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poroči-

lom upravnega odbora družbe o sprejetem 
revidiranem letnem poročilu družbe CM Ce-
lje, d.d. za leto 2011 in o sprejetem revidi-
ranem letnem poročilu Skupine CM Celje 
za leto 2011.

2.2. Skupščina se seznani, da zna-
ša bilančna izguba družbe za leto 2011 
10.025.128,26 EUR. Bilančna izguba osta-
ne nepokrita.

2.3. Skupščina se je seznanila z informa-
cijo o prejemkih članov upravnega odbora, 
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli 
v poslovnem letu 2011.

2.4. Skupščina za poslovno leto 2011 
ne podeljuje razrešnice članom upravnega 
odbora družbe: Vengust Marjanu, Oberžan 
Vidi, Korber Leni.

2.5. Skupščina za poslovno leto 2011 
podeljuje razrešnico članom upravnega od-
bora družbe: Zver Zdravku, Šepetavc Petru, 
Stermecki Vojku.

3. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2012.

Predlog sklepa k točki 3:
Za revizorja družbe za poslovno leto 

2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slo-
venija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Žele-
zna cesta 8a, 1000 Ljub ljana. Če revizor-
ska družba spremeni pogoje izvedbe revizije 
glede na dano ponudbo, je upravni odbor 
pooblaščen imenovati drugega revizorja.

Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in ute-

meljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na 
vpogled delničarjem na sedežu družbe, 
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 
8. do 10. ure, od dneva objave tega skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi 
na spletni strani družbe (www.cm-celje.si).

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (na-
sprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. čle-
na ZGD-1 (volilni predlog). Upravni odbor 
bo na enak način kot ta sklic skupščine ob-
javil tiste predloge, ki bodo poslani družbi 
v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo 
razumno utemeljeni in za katere bo delni-
čar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu upravnega od-
bora in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti 

v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo 
na skupščini. Upravni odbor jim je dolžan 
podati zanesljive podatke in odgovore na 
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so 

takšni odgovori in podatki potrebni za preso-
jo točk dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji 

oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in 
člani upravnega odbora. Glasovalno pravico 
imajo delničarji s številom glasov, ki je ena-
ko številu delnic, ki jih imajo kot delničarji 
vpisane pri Centralnem registru nemateria-
liziranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. 
Ljub ljana konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine in ki najkasneje konec 
četrtega dne pred skupščino upravnemu 
odboru družbe pisno prijavijo svojo udelež-
bo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci 
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni 
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. 
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci 
dolžni podpisati seznam navzočih udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo 
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in 
druga gradiva.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščen-

cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi 
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu 
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini mora biti pisno. Za fizične 
osebe mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, navodila za glasovanje, kraj in datum, 
podpis pooblastitelja ter podatke o poobla-
ščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, 
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig 
pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napoveda-
ni uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. 
Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je 
prisotnih vsaj 40 % vseh glasov osnovnega 
kapitala.

CM Celje, d.d.
predsednik upravnega odbora

Zdravko Zver

Št. 7/2012 Ob-3694/12
Na podlagi 23. člena Statuta delniške 

družbe Hmezad export – import d.d., Vre-
čerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo

15. redno skupščino
družbe Hmezad export – import d.d.,
ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2012, ob 10. uri, 

v prostorih družbe Hmezad export-import 
d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, in izvolitev organov skupščine.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 
za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim 
poročilom nadzornega sveta, odločanje 
o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 
ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in 
nadzornemu svetu.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Uprava predlaga k posameznim točkam 

dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k tč. 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi 

sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsednika skup-

ščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki 
glasov pa Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter 
ugotovi, da seji prisostvuje vabljena notarka 
Katja Fink iz Celja.

Sklep k tč. 2:
a) Skupščina se seznani z letnim poro-

čilom družbe za leto 2011 z mnenjem revi-
zorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.

b) Bilančni dobiček leta 2011 v znesku 
72.487,50 EUR ostane nerazporejen.
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c) Skupščina potrdi delo uprave in nad-
zornega sveta ter upravi in članom nadzor-
nega sveta podeli razrešnico za leto 2011.

Sklep k tč. 3.
Ugotovi se, da je na podlagi odstopne iz-

jave z dne 7. 5. 2012 prenehal mandat članu 
nadzornega sveta Vojku Golavšku.

Za člana nadzornega sveta, ki zasto-
pa interese delničarjev in katerega man-
dat začne teči z dnem sprejema tega 
sklepa, se izvoli: Kresnik Andrej, EMŠO: 
0603967500247, stanujoč Šmartno pri Slo-
venj Gradcu 16, 2383 Šmartno pri Slovenj 
Gradcu.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda, vključno 
z letnim poročilom, revizijskim poročilom, 
poročilom nadzornega sveta in ostalo do-
kumentacijo, je delničarjem na vpogled na 
sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 
3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delav-
nik od 10. do 14. ure, od datuma objave do 
vključno 24. 8. 2012.

Pravico do udeležbe na skupščine imajo 
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v cen-
tralnem registru vrednostnih papirjev konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to 
je 23. 8. 2012 in bodo do istega dne prijavili 
svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se 
lahko udeležijo in glasujejo delničarji oseb-
no ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki 
se pred pričetkom skupščine izkaže s pisnim 
pooblastilom.

Skupščina veljavno odloča ne glede na 
število prisotnih glasov.

Hmezad export-import d.d.,
Uprava

 Ob-3695/12
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške 

družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2, 
Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje

17. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,

ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 9. uri, 
v Novi Gorici, na Industrijski cesti 2, in sku-
paj z nadzornim svetom predlaga naslednji 
dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme 
naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Gregor Hrvatin, za preštevalko glasov 
Nives Simčič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom in poročilom nadzornega sveta o rezul-
tatih preveritve letnega poročila za poslovno 
leto 2011, informacija o prejemkih članov 
nadzornega sveta in uprave, uporaba bi-
lančnega dobička in podelitev razrešnice.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep 2.1:
Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na 

dan 31. 12. 2011 znaša 1.659.452 €, ostaja 
nerazporejen. O njegovi uporabi bo odloče-
no v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep 2.2:
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave 

za poslovno leto 2011 in ji podeljuje razre-
šnico.

Sklep 2.3:
Skupščina potrjuje in odobri delo nad-

zornega sveta za poslovno leto 2011 in mu 
podeljuje razrešnico.

3. Volitve članov nadzornega sveta CPG, 
d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe se seznani:
– z odstopno izjavo člana nadzornega 

sveta Gašperja Marca, ki je bila predložena 
dne 9. 3. 2012 in ugotavlja, da mu je pre-
nehalo članstvo v nadzornem svetu družbe 
CPG, d.d., z dnem 9. 3. 2012;

– z odstopno izjavo člana nadzornega 
sveta Igorja Umka, ki je bila predložena dne 
20. 7. 2012 in ugotavlja, da mu je prenehalo 
članstvo v nadzornem svetu družbe CPG, 
d.d., z dnem 27. 8. 2012.

Z dnem sprejema tega sklepa se za nova 
člana nadzornega sveta družbe CPG, d.d., 
kot predstavnika delničarjev izvolita Zlatko 
Vili Hohnjec in Marko Zaman.

Mandat novoizvoljenih članov nadzorne-
ga sveta traja od 28. 8. 2012 do 28. 8. 2016.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe 
za poslovno leto 2012 se imenuje revizorska 
hiša BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 
1, 1000 Ljub ljana.

Presečni dan za uresničevanje glaso-
valne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisa-
ni v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan), to je dne 24. 8. 2012.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje 
na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in 
zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo ude-
ležbo na skupščini upravi družbe najpozneje 
do konca četrtega dne pred skupščino.

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe. Pravne 
osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti 
redni izpisek iz sodnega/poslovnega regi-
stra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Prijavljene udeležence prosimo, da pri-
dejo na skupščino vsaj 15 minut pred pred-
videnim pričetkom skupščine, da prijavijo 
svojo navzočnost pri v predlogu predvideni 
preštevalki glasov.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
skladno z 298. členom ZGD-1 po objavi 
sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno 
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pi-
sni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem 
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri 
posamezni točki dnevnega reda ne sprej-
me sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste 
dodatne točke dnevnega reda, glede kate-
rih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo skla-
dno s 300. členom ZGD-1 na enak način 

kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih 
dneh po objavi tega sklica skupščine, ki 
bodo razumno utemeljeni in za katere bo 
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
ali nadzornega sveta in da bo druge delni-
čarje pripravil do tega, da bodo glasovali za 
njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilne-
ga predloga o volitvah članov nadzornega 
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Gradivo za skupščino skladno z 297.a 
členom ZGD-1 s predlogi sklepov delničar-
jem z navedbo organa, ki jih je predlagal, 
letno poročilo za leto 2011 skupaj z revizor-
jevim poročilom, poročilo nadzornega sveta 
o pregledu letnega poročila ter obrazložitve 
posameznih točk dnevnega reda, so brez-
plačno dostopni na poslovnem naslovu In-
dustrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, 
vsak delovni dan družbe, med 9. in 12. uro, 
ves čas od objave tega sklica dalje in na 
uradni spletni strani družbe: www.cpg.si.

Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena 

ZGD-1, lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svojo pravico do obveščenosti.

CPG, d.d.
Uprava – direktor

Kristjan Mugerli, dipl. inž. grad.

 Ob-3696/12
Na podlagi 41. člena Statuta družbe TU 

FIN, d.d., Dunajska 156, Ljub ljana, izvršni 
direktor sklicuje

skupščino družbe
TU FIN, d.d.,

ki bo v četrtek, 30. 8. 2012 ob 15. uri, 
na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih organov.

Predlog sklepa št.1: za predsednika 
skupščine se izvoli Saša Koštial in za pre-
števalko glasov Irena Jerant. Ugotovi se, da 
seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev skupščine s poročilom 
upravnega odbora o preveritvi in sprejemu 
letnega poročila družbe TU FIN, d.d., za leto 
2011 in letnega poročila za skupino TU FIN 
za leto 2011, seznanitev s prejemki članov 
upravnega odbora in podelitev razrešnice 
članom upravnega odbora in izvršnemu di-
rektorju za leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se se-
znani s poročilom upravnega odbora o pre-
veritvi in sprejemu letnega poročila družbe 
TU FIN, d.d., za leto 2011 in letnega poročila 
za skupino TU FIN za leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.2: skupščina se se-
znani s prejemki članov upravnega odbora 
in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za 
opravljanje nalog družbe v letu 2011, kot so 
navedeni v letnem poročilu družbe za leto 
2011 na 19. strani, v točki 2.2.18 v poglavju 
2.2.Priloge k računovodskim izkazom.

Predlog sklepa št. 2.3: skupščina pode-
ljuje članom upravnega odbora in izvršne-
mu direktorju družbe razrešnico za poslovno 
leto 2011.

3. Izvolitev novega člana upravnega od-
bora zaradi odstopa člana upravnega od-
bora.

Predlog sklepa št. 3.1: skupščina ugota-
vlja, da je Silvi Modic, na podlagi njene od-
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stopne izjave, z dnem 6. 3. 2012 prenehalo 
članstvo v upravnem odboru družbe.

Predlog sklepa št. 3.2: za novega člana 
upravnega odbora družbe TU FIN, d.d., se 
za obdobje štirih let izvoli Zaki Ishag, rojen 
15. 6. 1936, stanujoč 40 Birkbeck Road, 
London NW7 4AA, UK.

4. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa št.4: na predlog upravne-

ga odbora skupščina imenuje za pooblašče-
nega revizorja družbe TU FIN, d.d. za leto 
2012, revizijsko družbo KPMG Slovenija, 
d.o.o., Ljub ljana.

Informacije za delničarje
Dostopnost gradiva za skupščino in dru-

ge informacije v zvezi s skupščino
V poslovnih prostorih družbe od dneva 

sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak 
delovnik od 10. do 12. ure, ter od 14. do 
15. ure, so delničarjem na vpogled vsa gra-
diva za skupščino.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, 
lahko v sedmih dneh po objavi sklica skup-
ščine zahtevajo uvrstitev dodatne točke na 
dnevni red. Svoji pisni zahtevi morajo prilo-
žiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda. Uprava družbe 
bo pravočasno podane in utemeljene zahte-
ve, skupno s čistopisom novega dnevnega 
reda objavila na enak način, kot je objavila 
sklic skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki poda predloge sklepov, 
ki jih pošlje družbi po pošti. Uprava družbe 
bo delničarjev predlog sklepa objavila na 
način iz 296. člena ZGD-1, če ji bo delničar 
poslal razumno utemeljen predlog v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine in pri 
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal 
objavljenemu predlogu sklepa organov vo-
denja in nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji so v izvrševanju svoje pravi-

ce do obveščenosti v skladu s prvim od-
stavkom 305. člena ZGD-1 upravičeni na 
skupščini postavljati vprašanja in zahtevati 
dodatna pojasnila in podatke, če je to po-
trebno za presojo dnevnega reda skupščine.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo svojo glasovalno pravico le tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljub ljana, 
konec četrtega dne pred skupščino (pre-
sečni dan), to je do vključno 26. 8. 2012 in, 
ki svojo udeležbo pisno prijavijo s pošto, ki 
mora prispeti na sedež družbe do konca 
navedenega presečnega dne.

Vsak delničar, ki je veljavno prijavil svojo 
udeležbo na skupščini, lahko imenuje svo-
jega pooblaščenca, da se v njegovem ime-
nu udeleži skupščine in uresničuje njegovo 
glasovalno pravico. Pooblaščenec se mora 
izkazati s predložitvijo pisnega pooblasti-
la, ki ostane deponirano na sedežu druž-
be. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni 
podpis delničarja, fizične osebe, oziroma 
pri delničarjih, pravnih osebah, lastnoročni 
podpis zakonitega zastopnika in žig/pečat, 
če ga pravna oseba uporablja. Udeleženci 
skupščine so se dolžni izkazati z ustreznim 

osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki 
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta pol ure pred začetkom zase-
danja skupščine zaradi evidentiranja udele-
žencev skupščine in potrditve udeležbe na 
seznamu prisotnih delničarjev.

TU FIN, d.d.
Izvršni direktor

 Ob-3698/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in Statuta delniške družbe Agroind Vi-
pava 1894 Vipava, d.d., Vinarska cesta 5, 
Vipava, uprava družbe sklicuje

19. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894  

Vipava, d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v petek, 31. 8. 2012, ob 11. uri, na 

sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles ter predsta-
vitev notarke.

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 
in nadzorni svet družbe):

»Za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov 
pa Mojca Kante in Alenka Poljšak. Skupščini 
bo prisostvovala vabljena notarka.«

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala (379. člen ZGD-1) in s tem po-
vezana sprememba statuta

Predlogi sklepov (predlagatelja sta upra-
va in nadzorni svet družbe):

2.1. »Osnovni kapital družbe se zmanjša 
za znesek 1.562.137,00 EUR, tako da po 
zmanjšanju znaša 1.696.267,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de poenostavljeno, v skladu s 379. členom 
ZGD-1. Zmanjšanje osnovnega kapitala je 
namenjeno kritju nepokrite čiste izgube po-
slovnega leta 2011 v znesku 1.562.137 EUR. 
Osnovni kapital se zmanjša na podlagi revi-
dirane bilance stanja na dan 31. 12. 2011. 
Ker ima družba kosovne delnice, se zaradi 
zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša 
pripadajoči znesek vsake delnice v osnov-
nem kapitalu družbe. Ker pripadajoč zne-
sek delnice v osnovnem kapitalu družbe po 
njegovem zmanjšanju znaša 4,34 EUR, se 
zmanjšanje izvede brez združitve delnic ozi-
roma ob nespremenjenem številu delnic.«

2.2. »Skupščina sprejme predlagane 
spremembe statuta. Skupščina pooblašča 
nadzorni svet, da spremeni Statut družbe 
tako, da ga uskladi z veljavno sprejetimi 
sklepi skupščine.«

3. Povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki in s tem povezana sprememba 
statuta

Predlogi sklepov (predlagatelja sta upra-
va in nadzorni svet družbe):

3.1. »Osnovni kapital družbe se po-
veča z novimi stvarnimi vložki za znesek 
1.599,997,42 EUR tako, da bo osnovni kapi-
tal po povečanju znašal 3.296.264,42 EUR 
in bo razdeljen na 759.085 navadnih imen-
skih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede 
z izdajo 368.663 navadnih kosovnih delnic, 
ki se vse glasijo na ime.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se v celoti izključi.

Skupni emisijski znesek vseh novih del-
nic znaša 1.599,997,42 EUR. Emisijski zne-
sek ene oziroma vsake nove delnice znaša 
4,34 EUR. Za vsako vpisano delnico mora 
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biti ob nakupu vplačan celoten emisijski 
znesek.

Povečanje osnovnega kapitala se v ce-
loti izvede s stvarnimi vložki. Predmet stvar-
nega vložka so terjatve upnika Kmetijska 
zadruga Vipava z.o.o. Vipava, Goriška 
cesta 13, Vipava, mat. št. 5150051, do dol-
žnika družbe Agroind Vipava 1894 Vipava 
d.d., ki po stanju na dan 31. 12. 2011 sku-
paj znašajo 1.599,997,42 EUR in sicer po 
računih:

4. Spremembe Statuta družbe
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 

in nadzorni svet družbe):
»Skupščina sprejme predlagane spre-

membe statuta.«
5. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom za poslovno leto 2011 z revizorjevim 
poročilom in pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 
in nadzorni svet družbe):

»Skupščina se seznani s sprejetim le-
tnim poročilom za poslovno leto 2011, z revi-
zorjevim poročilom in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila 
za poslovno leto 2011.«

6. Podelitev razrešnice upravi za poslov-
no leto 2011.

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 
in nadzorni svet družbe):

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi 
za poslovno leto 2011.«

7. Podelitev razrešnice nadzornemu sve-
tu za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 
in nadzorni svet družbe):

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2011.«

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava 

in nadzorni svet družbe):
»Na predlog nadzornega sveta se za 

revizorja družbe za poslovno leto 2012 ime-
nuje revizijska družba BDO EOS Revizija, d. 
o. o., Družba za revidiranje, Dunajska 106, 
Ljub ljana.«

Pogoji za udeležbo in uresničevanje gla-
sovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo 
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili nasle-
dnja pogoja:

– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo 
na skupščini upravi družbe najpozneje štiri 
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prija-
va za udeležbo na skupščini je pravočasna, 
če jo družba prejme najpozneje dne 27. 8. 
2012.

– ki bodo kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni 
klirinško depotni družbi Ljub ljana d.d., konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 
to je konec dne 27. 8. 2012 (v nadaljnjem 
besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje poo-
blaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo 
priložiti pooblastilo.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Zap. št. Št. računa Glavnica Zapadlost plač.

1. 850401 107.000,00 30. 7. 2008

2. 850469 15.188,66 30. 8. 2008

3. 750654 377.811,34 25. 5. 2008

4. 1000287 72.722,32 1. 7. 2010

5. 1000305 66.919,38 30. 7. 2010

6. 1000330 67.544,81 30. 8. 2010

7. 1000384 10.453,63 30. 9. 2010

8. 850721 569.142,76 28. 5. 2009

9. 900604 313.214,52 30. 9. 2010

Skupaj 1.599,997,42

Obresti, ki so in bodo natekle do dneva 
vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni 
register, niso predmet stvarnega vložka.

Navedene stvarne vložke družba pri-
dobi od upnika Kmetijska zadruga Vipava 
z.o.o. Vipava, Goriška cesta 13, Vipava, 
mat. št. 5150051, tako da navedeni upnik 
vse terjatve, ki so predmet stvarnega vložka 
odstopi družbi, s pogodbo o odstopu terja-
tev. Za stvarne vložke bo družba vlagatelju 
Kmetijska zadruga Vipava z.o.o. Vipava, 
Goriška cesta 13, Vipava, mat. št. 5150051, 
v zameno za prevzete terjatve, ki so pred-
met stvarnega vložka, zagotovila 368.663 
novih navadnih kosovnih delnic, ki se vse 
glasijo na ime.

Rok za vpis delnic je 8 dni.
Vpis delnic na podlagi tega sklepa po-

stane neobvezujoč, če izvedba povečanja 
osnovnega kapitala ni vpisana v sodni re-
gister najpozneje do 30. 11. 2012. V tem 
primeru se stvarni vložki vrnejo vplačniku.

Po vpisu povečanja osnovnega kapitala 
v sodni register družba Agroind Vipava 1894 
Vipava d.d., Vinarska cesta 5, Vipava izda 
368.663 novih navadnih kosovnih delnic, ki 
se vse glasijo na ime in tvorijo isti razred in 
dajejo enake pravice kot do sedaj izdane 
delnice družbe.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu 
s tem sklepom se opravi po poenostavlje-
nem zmanjšanju osnovnega kapitala iz toč-
ke 2. dnevnega reda te skupščine. Ta sklep 
o povečanju osnovnega kapitala prične ve-
ljati z dnem, ko je sklep o poenostavljanem 
zmanjšanju osnovnega kapitala iz točke 2.1. 
te skupščine vpisan v sodni register. Če se 
to ne zgodi niti do 30. 10. 2012, ta sklep 
o povečanju osnovnega kapitala preneha 
veljati.«

»3.2. Skupščina sprejme predlagane 
spremembe statuta. Skupščina pooblašča 
nadzorni svet, da spremeni Statut družbe, 
tako da ga uskladi z veljavno sprejetimi skle-
pi skupščine. Ta sklep prične veljati z dnem 
veljavnosti sklepa o povečanju osnovnega 
kapitala iz točke 3.1. te skupščine.«
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Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila ti-
ste 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 ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena tega zakona le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno uteme-
ljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe v Vipavi, na naslovu 

Vinarska cesta 5, Vipava, v tajništvu družbe, 
vsak delovni dan od dneva objave sklica 
skupščine do dneva skupščine, od 10. do 
12. ure in na uradni spletni strani družbe 
(http://www.vipava1894.si/vipava1894), je 
dostopno gradivo za skupščino:

– sklic skupščine, ki vsebuje predloge 
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je 
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake 
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala 
uprava oziroma nadzorni svet družbe,

– besedilo predlaganih sprememb Sta-
tuta družbe,

– poročilo o stvarnih vložkih,
– pisno poročilo o utemeljenem razlogu 

za izključitev prednostne pravice,
– revidirana bilanca stanja na dan 

31. 12. 2011,
– dokazila o obstoju terjatev, ki so pred-

met stvarnega vložka.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je na seji 

prvega sklica prisotnih oziroma zastopanih 
vsaj 15 % vseh glasov.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena 
sklepčnost, se seja skupščine prične istega 
dne čez eno uro, to je dne 31. 8. 2012 ob 
12. uri, z istim dnevnim redom, na kateri se 
veljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Podatek o skupnem številu delnic in gla-
sovalnih pravic

Skupno število vseh izdanih delnic druž-
be Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d. je 
390.422. Vsaka delnica daje na skupščini 
en glas. Skupno število vseh glasovalnih 
pravic iz delnic Agroind Vipava 1894 Vipava, 
d.d. je 390.422.

Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe: Boris Jež,

predsednik uprave

 Ob-3700/12
Na podlagi točke 7.17 točke Statuta del-

niške družbe Tehniška založba Slovenije 
d.d., Ljub ljana, Lepi pot 6, Ljub ljana, direk-
tor družbe sklicuje

skupščino delničarjev družbe
Tehniška založba Slovenije d.d., 
Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2012, ob 
14. uri, v prostorih Tehniške založbe Slo-
venije d.d., Ljub ljana, Lepi pot 6, Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika skupščine, ve-
rifikacijske komisije in potrditev predlagane 
notarke.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom družbe in konsolidiranim letnim po-
ročilom za leto 2011 ter mnenjem revizorja 
k letnima poročiloma in poročilom nadzorne-
ga sveta k letnima poročiloma ter poročilom 
uprave o nakupu lastnih delnic. Seznanitev 
skupščine s prejemki direktorja in članov 
nadzornega sveta v letu 2011.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička ter podelitvi razrešnice direktorju in 
nadzornemu svetu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za leto 2012.

Direktor družbe oziroma nadzorni 
svet predlagata k posameznim točkam 
dnevnega reda naslednje sklepe:

Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine. 
Za predsednika skupščine se izvoli Blaž de 
Costa, za verifikacijsko komisijo se izvoli So-
nja Dacar, na skupščini prisostvuje notarka 
Nevenka Tory.

Ad 2/ Skupščina se seznani z letnim po-
ročilom družbe in konsolidiranim letnim po-
ročilom za leto 2011 ter mnenjem revizorja 
k letnima poročiloma in poročilom nadzorne-
ga sveta k letnima poročiloma ter poročilom 
uprave o nakupu lastnih delnic. Seznanitev 
skupščine s prejemki direktorja in članov 
nadzornega sveta v letu 2011.

Ad 3/ a/ Bilančni dobiček družbe na dan 
31. 12. 2011 v višini 3.238.392,88 EUR se 
razporedi v preneseni dobiček družbe.

b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skup-
ščina družbe podeljuje direktorju in nadzor-
nemu svetu razrešnico za delo v poslovnem 
letu 2011.

Ad 4/ Za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe se za leto 2012 imenuje revizij-
ska družba PKF, družba za revizijo in sveto-
vanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljub ljana.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo 
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi 
najpozneje konec četrtega dne pred skup-
ščino, t.j. do 13. 8. 2012. Delničar lahko 
uveljavlja svojo pravico do udeležbe in od-
ločanja na skupščini osebno ali preko poo-
blaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica 
skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni 
in za katere bo delničar pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
ali nadzornega sveta, in da bo druge delni-
čarje 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 dnev-
nega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in ute-
meljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo 
nadzornega sveta, je delničarjem na vpo-
gled v poslovnih prostorih družbe v Ljub ljani, 
Lepi pot 6, v tajništvu družbe, vsak delavnik 
med 10. in 13. uro, od dneva objave skli-
ca skupščine do vključno dneva zasedanja 
skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi 
na spletni strani družbe (www.tzs.si).

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena 
skupščina istega dne v istih prostorih in istim 
dnevnim redom, ob 14. uri. Na ponovljenem 
zasedanju bo skupščina družbe veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

Tehniška založba Slovenije d.d.
Blaž de Costa

Direktor

 Ob-3701/12
Na podlagi 36. člena Statuta delniške 

družbe ELMA TT d.d. Ljub ljana, sklicuje 
uprava družbe

16. redno sejo skupščine
delniške družbe ELMA TT d.d.,

ki bo dne 28. 8. 2012, ob 15. uri, na 
sedežu družbe v Ljub ljani, Cesta 24. junija 
23, 1231 Ljub ljana Črnuče, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika 

skupščine se izvoli Anton Pušar, za prešte-
valca glasov pa Barbara Šifrer.

Na seji bo navzoča vabljena notarka 
Nada Kumar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom za leto 2011, z mnenjem pooblašče-
nega revizorja, seznanitev s poročilom nad-
zornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega 
poročila, seznanitev s prejemki uprave in 
nadzornega sveta, sprejem sklepa o uporabi 
bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

2.1. Skupščina se seznani z letnim po-
ročilom za leto 2011, poročilom nadzornega 
sveta ter potrditvijo letnega poročila.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki 
članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih 
za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 
2011.

2.3. Bilančni dobiček za leto 2011 v zne-
sku 3.014.778,91 EUR se delno nameni za 
razdelitev delničarjem v višini 0,18 EUR na 
delnico oziroma 51.089,40 EUR, preostali 
del bilančnega dobička v skupnem znesku 
2.963.689,51 EUR pa se kot preneseni do-
biček prenese za uporabo v naslednjih letih.

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico 
upravi in nadzornemu svetu za leto 2011, 
s katero potrjuje in odobrava njihovo delo 
v poslovnem letu 2011.

3. Seznanitev skupščine z nakupom la-
stnih delnic v skladu z 247. členom ZGD-1.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

3.1. Uprava seznani skupščino o tem, 
da je 28. 2. 2012 pridobila 12 lastnih del-
nic po ceni 4 EUR za delnico, kar pomeni, 
da je v znesku 48 EUR oblikovala rezerve 
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iz dobička. Emisijski znesek teh delnic je 
50 EUR. 12 delnic predstavlja 0,0042 % de-
lež od vseh 283.830 delnic.

3.2. Razlog za pridobivanje lastnih del-
nic je v želji po zmanjšanju stroškov zaradi 
zmanjšanja števila vseh delničarjev in v inte-
resu delničarjev, da delnice prodajo.

3.3. Lastne delnice, ki se bodo pridobile, 
se ponudijo v odkup delavcem družbe.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za 

revizorja računovodskih izkazov družbe za 
leto 2012 se imenuje družba KPMG Slove-
nija d.o.o., Ljub ljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-

trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine, to je 24. 8. 2012.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega 
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Dodatna točka dnevnega reda in naspro-
tni predlogi

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine, pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, 
o katerem naj skupščina odloča, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi naj-
pozneje sedem dni po objavi sklica skup-
ščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) ali predloge sklepov iz 301. čle-
na ZFD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). 
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi 
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine, družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom 
ZGD-1.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči 

delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 
več kot 15 % glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo 
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim 
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega 
kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, katerega sestavni del je letno poročilo 
družbe za leto 2011 z mnenjem poobla-
ščenega revizorja in poročilo nadzornega 
sveta ter druge listine in predlogi iz 297.a 
člena ZGD-1, so na vpogled delničarjem na 
sedežu družbe, Cesta 24. junija 23, vsak 
delovni dan, med 9. in 12. uro od dneva 

objave dnevnega reda, do vključno dneva 
zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju 
bomo na njegovo zahtevo najpozneje na-
slednji delovni dan brezplačno dali prepis 
gradiva za skupščino.

V skladu s četrtim odstavkom 296. člena 
ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih stra-
neh družbe, www.elmatt.si.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena tega zakona.

ELMA TT d.d.
Uprava družbe

 Ob-3702/12
Na podlagi 295. člena ZGD-1C in 18. čle-

na Statuta delniške družbe, uprava Begrad 
d.d., sklicuje

19. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d., 

gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo 
mesto, Kočevarjeva 4,

ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2012, ob 
13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, v No-
vem mestu, Kočevarjeva 4, z naslednjim 
dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje: Karin Julij.

Za preštevalca glasov se imenujeta: Gra-
brijan Sandi, Elvis Kocjan.

Za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notar Andrej Tiran.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim 
letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno 
leto 2011, revidiranim konsolidiranim letnim 
poročilom skupine Begrad za leto 2011, re-
vizorjevim poročilom, pisnim poročilom nad-
zornega sveta za leto 2011 in s predlogom 
za uporabo bilančnega dobička ter podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata
1) Predlog sklepa o uporabi bilančne-

ga dobička: skupščina sprejme sklep, da 
bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci 
stanja na dan 31. 12. 2011, izkazan v zne-
sku 540.743,80 EU, ostane nerazporejen.

2) Predlog sklepa o podelitvi razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu: skupščina 
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu družbe za poslovno leto 2011.

3. Sprememba statuta družbe.
Uprava predlaga sklep: spremeni se 

prvi odstavek 22. člena statuta, ki se na 
novo glasi: »Družba ima nadzorni svet, ki 
ga sestavljajo 3 (trije) člani, za katere ne 
smejo biti podane ovire iz ZGD-1. Od tega 
je en predstavnik delavcev, ki ga v skladu 
z zakonom izvoli in odpokliče svet delavcev.

4. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: 

za člane nadzornega sveta predstavnike 
delničarjev, se izvolita:

1) Gorazd Podbevšek,
2) Marija Pečjak Požek.
Štiri letni mandat novoizvoljenih članov 

nadzornega sveta, nastopi z dnem spreje-
tja sklepa skupščine. S tem dnem prene-
ha mandat dosedanjim članom nadzornega 
sveta.

Skupščina se seznani, s strani sveta de-
lavcev, v nadzorni svet imenovanim članom 
NS.

5. Določitev višine plačila za opravljanje 
funkcije v nadzornem svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji predlog sklepa:

Predsednik nadzornega sveta poleg sej-
nin prejme osnovno plačilo za opravljanje 
funkcije v višini 8000,00 EUR bruto letno. 
Člani nadzornega sveta poleg sejnin prej-
mejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije 
v višini 50 % osnovnega plačila določenega 
za opravljanje funkcije predsednika.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, 
da določi način izplačila letnega plačila za 
opravljanje funkcije.

6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revi-

zorja računovodskih izkazov za leto 2012 
se imenuje Dinamic d.o.o. revizijska družba, 
Ljub ljanska cesta 41, Novo mesto.

Gradivo za skupščino vključno s predlogi 
sklepov z obrazložitvami, revidirano letno 
poročilo, poročilo nadzornega sveta, je del-
ničarjem na vpogled v tajništvu uprave na 
sedežu družbe Begrad d.d. na Kočevarjevi 
4, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od 
dneva objave sklica skupščine do vključno 
dneva zasedanja skupščine in na spletni 
strani družbe: www.begrad.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-
ga reda, v pisni obliki dajejo pisne predlo-
ge sklepov in volilne predloge družbi. 
Vse predloge razen volilnega predloga je 
potrebno posebej utemeljiti. Predlog del-
ničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica poslal družbi ra-
zumno utemeljen predlog.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloži-
ti predlog sklepa o katerem naj odloča skup-
ščina, oziroma če skupščini ni predlagan 
sprejem sklepa, obrazložitev predlagane 
točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnju-
jejo pogoje za vložitev zahteve za dopolni-
tev dnevnega reda, morajo zahtevo posla-
ti družbi najpozneje sedem dni po objavi 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve 
za dodatne točke dnevnega reda pošljejo 
družbi tudi po elektronski pošti na naslov: 
skupscina@begrad.si, in sicer v skenirani 
obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, 
ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične 
osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni 
podpis zastopnika in žig oziroma pečat ose-
be, če ga uporablja. Družba ima pravico do 
preveritve identitete delničarja, ki na družbo 
pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega 
reda po elektronski pošti ter do preveritve 
avtentičnosti njegovega podpisa.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih sklepov po posameznih točkah 
dnevnega reda. Glasovanje je javno.

Pravico udeležbe in glasovanja na skup-
ščini imajo le tisti delničarji, njihovi zakoniti 
zastopniki ali pooblaščenci, ki so kot imetniki 
delnic vpisani v centralnem registru pri KDD 
na presečni dan 27. 8. 2012, in bodo do 
konca četrtega dne pred zasedanjem skup-
ščine, to je do vključno 27. 8. 2012, pisno 
prijavili svojo udeležbo na naslov družbe 
ter deponirali pooblastila na sedežu družbe 
Begrad d.d. Novo mesto. Pooblastilo lah-
ko pošljejo družbi tudi po elektronski pošti 
na naslov: skupscina@begrad.si, in sicer 
v skenirani obliki kot priponko elektronske-
mu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni 
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa 
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma 
pečat osebe, če ga uporablja.
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Družba ima pravico do preveritve iden-
titete delničarja oziroma pooblastitelja, ki 
posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Zaradi sestave seznama udeležencev, 
pozivamo delničarje oziroma njihove poo-
blaščence, da se prijavijo pol ure pred za-
četkom skupščine v sejni sobi, kjer bodo 
s podpisom na seznamu, potrdili svojo pri-
sotnost. Zastopnik delničarja se mora pred 
sejo izkazati s pisnim pooblastilom.

Uprava Begrad d.d. Novo mesto
gen. direktor Franc Panjan

Št. 5 Ob-3704/12
V skladu z določbami Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in določbami sta-
tuta družbe, uprava družbe sklicuje

skupščino delničarjev
družbe GARDENIA ARS FLORAE d.d., 

Trg mladinskih delovnih brigad 4,  
1000 Ljubljana,

ki bo dne 30. 8. 2012 ob 12.30, na sede-
žu družbe, na naslovu Trg mladinskih delov-
nih brigad 4, 1000 Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlogi sklepov:
Za predsednico skupščine se izvoli Me-

lita Trop.
Za preštevalca glasov se izvoli Nina 

Pajntar.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke 

Erike Braniselj.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Obravnava poslovnega poročila za 

poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:
Skupščina se seznani s poslovnim poro-

čilom za leto 2011.
Skupščina ne podeljuje razrešnice upravi.
Skupščina podeljuje razrešnico nadzor-

nemu svetu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 

2012.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno 

leto 2012 se imenuje IN revizija d.o.o., Trža-
ška cesta 134, Ljub ljana.

4. Sprejem odstopnih izjav članov nad-
zornega sveta in imenovanje novih članov 
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z odstopno izja-

vo članov nadzornega sveta, Mirko Turk in 
Gorazd Račič z dne 27. 6. 2012, ki stopi 
v veljavo na dan te skupščine.

Direktorica družbe je pooblaščena, da 
sodnemu in poslovnemu registru predlaga, 
da se Mirko Turk in Gorazd Račič izbrišeta 
kot člana nadzornega sveta družbe.

Uprava predlaga, da se za nova člana 
nadzornega sveta imenujeta Andrey Druzhi-
nin, kot član nadzornega sveta in kot pred-
sednik nadzornega sveta, in Nikolay Lan-
tukh, kot član nadzornega sveta in kot na-
mestnik predsednika nadzornega sveta, oba 
kot predstavnika delničarjev.

Direktorica družbe je pooblaščena, da 
sodnemu in poslovnemu registru predlaga, 
da se Andrey Druzhinin in Nikolay Lantukh 
vpišeta kot člana nadzornega sveta družbe.

5. Dokapitalizacija družbe GARDENIA 
ARS FLORAE d.d.

Predlog sklepa:
Izvede se dokapitalizacija z denarnimi 

vložki v višini do 1.000.000.00 EUR. Sprej-

me se povečanje osnovnega kapitala druž-
be z izdajo novih imenskih delnic, tako, da 
se osnovni kapital družbe poveča za največ 
1.000.000,00 EUR, kar pomeni, da bo po 
povečanju osnovni kapital družbe znašal 
največ 1.176.132,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala družbe 
se izvede z izdajo 250.000 novih imenskih 
navadnih in prosto prenosljivih kosovnih del-
nic, ki skupaj z obstoječimi 44.033 delnicami 
tvorijo isti razred, tako da ima družba po iz-
daji novih delnic 294.033 navadnih imenskih 
prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Emisijska vrednost novoizda-
ne delnice je 4 EUR, celotne emisije pa 
1.000.000,00 EUR.

Vse novo izdane kosovne delnice da-
jejo njihovim imetnikom enaka upravičenja 
in pravice, kot že izdane delnice istega ra-
zreda: pravico do udeležbe pri upravljanju 
družbe, pravico do dela dobička (dividen-
de), pravico do ustreznega dela preostalega 
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 
Delnice bodo izdane v nematerializirani obli-
ki na imetnika in bodo vpisane v register pri 
KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega 
kapitala v sodni register.

Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju 
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu pred-
nostno pravico do vpisa novih delnic. Upra-
va mora najkasneje v 14 dneh od sklepa 
skupščine o povečanju osnovnega kapitala 
z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem li-
stu RS povabiti dotedanje delničarje k vpisu 
in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njiho-
vo dotedanjo udeležbo. Obstoječi delničarji 
morajo novo izdane delnice vpisati s pisno 
izjavo v skladu s 336. členom ZGD-1, ki jo 
morajo poslati upravi najkasneje v 30 dneh 
od objave v Uradnem listu RS.

Po poteku roka za uveljavitev predno-
stne pravice do vpisa novih delnic nove del-
nice do preostale višine vpišejo obstoječi ali 
novi delničarji. Rok za vpis preostalih delnic 
je 30 dni po poteku prednostne pravice do 
vpisa novih delnic.

Vplačilo novih delnic in s tem po-
večanje osnovnega kapitala v znesku 
1.000.000,00 EUR se izvede v roku do naj-
kasneje 31. 12. 2014, pri čemer mora biti 
povečanje osnovnega kapitala vpisano v so-
dni register najkasneje do 30. 6. 2015.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo 
v rokih, ki so določeni s tem sklepom vpi-
sane in vplačane vse delnice nove emisije.

V primeru neuspešnega povečanja 
osnovnega kapitala postane vpis novih del-
nic neobvezujoč, vplačila pa se brezobre-
stno vrnejo na transakcijski račun vplačni-
kov in sicer v 15 delovnih dneh po objavi 
rezultata vpisa in vplačila delnic.

Direktorica družbe je pooblaščena, da 
v primeru uspešne dokapitalizacije uskladi 
statut družbe s tem skupščinskim sklepom 
o povečanju osnovnega kapitala in s sta-
njem po izvedenem vpisu delnic.

6. Določitev sejnin za člane nadzornega 
sveta.

Predlog sklepa: sejnine, ki se izplača-
jo članom nadzornega sveta, znašajo za 
redno letno sejo 300 EUR za predsednika 
nadzornega sveta, za vsakega člana nad-
zornega sveta pa 150 EUR. Sejnine za 
ostale seje znašajo 150 EUR za predse-
dnika, za vsakega člana pa 100 EUR. Člani 
nadzornega sveta ne prejmejo sejnine za 
seje, ki se opravijo korespondenčno, ne 
glede na to, ali gre za redno letno sejo ali 
za ostale seje.

7. Vpis delnic v nematerializirani obliki 
v KDD.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da obstoječe del-

nice še niso bile vpisane v centralnem re-
gistru nematerializiranih delnic v obliki, ki 
ga vodi Centralna klirinško depotna družba 
d.d. (KDD).

Skupščina pooblašča upravo, da vse ob-
stoječe delnice družbe vpiše v nematerializi-
rani obliki v KDD.

Skupščina pogojno, kolikor bo sprejet 
sklep o povečanju osnovnega kapitala iz 
5. točke dnevnega reda te skupščine in bo 
dokapitalizacija uspešna, pooblasti upravo, 
da po vpisu povečanja osnovnega kapitala 
v sodni register vse novoizdane delnice vpi-
še v nematerializirani obliki v KDD.

8. Predlog sprememb statuta družbe
Predlog sklepa:
Sprejme se statut družbe v sledečem 

besedilu:
Skupščina delniške družbe GARDENIA 

ARS FLORAE, d.d., Trg mladinskih delov-
nih brigad 4 (štiri), Ljub ljana, je na svoji 16. 
skupščini dne 30. 8. 2012 sprejela spre-
membe in dopolnitve statuta družbe, tako da 
prečiščeno besedilo statuta glasi:

Statut
delniške družbe GARDENIA ARS 

FLORAE cvetličarstvo, Ljub ljana, d.d., Ljub-
ljana, Trg mladinskih delovnih brigad 4 (štiri)

I. Firma in sedež
1. (prvi) člen
Firma družbe je: GARDENIA ARS 

FLORAE, cvetličarstvo, Ljub ljana, d.d. (v 
nadaljnjem besedilu statuta: družba)

Skrajšana firma družbe je: GARDENIA 
ARS FLORAE, d.d.

Sedež družbe je: Ljub ljana.
Naslov: Ljub ljana, Trg mladinskih delov-

nih brigad 4 (štiri).
Sprememba naslova ne pomeni spre-

membe tega statuta.
Družba lahko uporablja v poslovanju tudi 

žig z besedilom firme družbe in besedilom 
skrajšane firme.

II. Dejavnost družbe
2. (drugi člen)
Dejavnost družbe je:

A01.110 Pridelovanje žit (razen riža), 
stročnic in oljnic

A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in 
melon, korenovk in gomoljnic

A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih 
enoletnih rastlin

A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in 
grmovnic

A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih 
in zdravilnih rastlin

A01.300 Razmnoževanje rastlin
A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.630 Priprava pridelkov
A01.640 Obdelava semen
A02.100 Gojenje gozdov in druge 

gozdarske dejavnosti
A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen 

lesa
A02.400 Storitve za gozdarstvo
C10.390 Druga predelava in 

konzerviranje sadja in zelenjave
C20.150 Pro izvodnja gnojil in dušikovih 

spojin
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
G46.210 Trgovina na debelo z žiti, 

tobakom, semeni in krmo
G46.440 Trgovina na debelo 

s porcelanom, steklenino, čistili
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G46.490 Trgovina na debelo z drugimi 
izdelki široke porabe

G46.730 Trgovina na debelo z lesom, 
gradbenim materialom in 
sanitarno opremo

G46.760 Trgovina na debelo z drugimi 
polizdelki

G46.900 Nespecializirana trgovina na 
debelo

G47.210 Trgovina na drobno 
v specializiranih prodajalnah 
s sadjem in zelenjavo

G47.220 Trgovina na drobno 
v specializiranih prodajalnah 
z mesom in mesnimi izdelki

G47.761 Trgovina na drobno 
v cvetličarnah

G47.762 Trgovina na drobno 
v specializiranih prodajalnah 
z vrtnarsko opremo in hišnimi 
živalmi

G47.790 Trgovina na drobno 
v prodajalnah z rabljenim 
blagom

G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah 
in tržnicah z živili, pijačami in 
tobačnimi izdelki

G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah 
in tržnicah s tekstilijami in 
obutvijo

G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah 
in tržnicah z drugim blagom

G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali 
po internetu

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj 
prodajaln, stojnic in tržnic

H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
I56.102 Okrepčevalnice in podobni 

obrati
I56.300 Strežba pijač
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih 

zapisov in muzikalij
J63.990 Drugo informiranje
K64.910 Dejavnost finančnega zakupa
K66.120 Posredništvo pri trgovanju 

z vrednostnimi papirji in borznim 
blagom

K66.190 Druge pomožne dejavnosti 
za finančne storitve, razen za 
zavarovalništvo in pokojninske 
sklade

M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno 

svetovanje
M72.110 Raziskovalna in razvojna 

dejavnost na področju 
biotehnologije

M72.190 Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije

M72.200 Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike

M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne 
in tehnične dejavnosti

N77.400 Dajanje pravic uporabe 
intelektualne lastnine v zakup, 
razen avtorsko zaščitenih del

N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih 
površin in okolice

N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje 
kreditne sposobnosti

N82.990 Drugje nerazvrščene 
spremljajoče dejavnosti za 
poslovanje

P85.320 Srednješolsko poklicno in 
strokovno izobraževanje

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju 
športa in rekreacije

P85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje

P85.600 Pomožne dejavnosti za 
izobraževanje

Družba poleg registrirane dejavnosti 
opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za 
njen obstoj in izvajanje registrirane dejavno-
sti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti 
zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami 
inšpekcijskih služb odloča nadzorni svet.

III. Osnovni kapital
3. (tretji) člen
Osnovni kapital družbe zanaša 

176.132,00 (stošestinsedemdesettisoč-
stodvaintrideset 00/100) EUR in je razdeljen 
na 44.033 (štiriinštiridesettisoč triintrideset) 
navadnih prenosljivih imenskih delnic nomi-
nalno vrednostjo 4 (štiri) EUR.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo 
njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
– pravico do dela dobička (dividenda)
– pravic do ustreznega dela preostalega 

premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
4. (četrti) člen
Vse delnice so delnice enega razreda 

v smislu 178. člen a ZGD.
5. (peti) člen
Vse delnice so v celoti vplačane.
6. (šesti) člen
Družba vodi delniško knjigo v skladu 

s predpisi.
7. (sedmi) člen
Imenske delnice, ki so izdane v nema-

terializirani obliki, se prenašajo na način, 
določen v predpisih, ki urejajo prenose ne-
materializiranih vrednostnih papirjev.

IV. Rezerve družbe
Rezerve iz dobička
8. (osmi) člen
Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo 

samo iz zneskov čistega dobička poslov-
nega leta in čistega dobička preteklih let. 
Rezerve iz dobička se delijo na zakonske 
rezerve, na rezerve za lastne deleže in sta-
tutarne rezerve ter druge rezerve iz dobička.

Rezerve za lastne deleže
9. (deveti) člen
Če družba v poslovnem letu pridobi la-

stne delnice, mora v bilanci stanja za to 
poslovno leto oblikovati rezerve za lastne 
deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za 
pridobitev lastnih delnic.

Statutarne rezerve
Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv 

tudi statutarne rezerve.
Statutarne rezerve se oblikujejo 

v vrednosti 10(deset) % osnovnega kapita-
la. Oblikujejo se tako, da najmanj 5(pet) % 
zneska čistega dobička, zmanjšanega za 
morebitne zneske za kritje prenesene izgu-
be, oblikovanje zakonskih rezerv om rezerv 
iz dobička, nameni za oblikovanje statutar-
nih rezerv, dokler ne dosežejo v tem členu 
določene višine.

Nameni, za katere se lahko statutarne 
rezerve uporabijo, so:

– pridobitev lastnih delnic;
– pokrivanje čiste izgube poslovnega 

leta in prenesene izgube preteklih let;
– za preoblikovanje v osnovni kapital;
– za delitev dividend, kadar ni dovolj te-

kočega čistega dobička.
Druge rezerve iz dobička

11. (enajsti) člen
Druge rezerve iz dobička lahko obliku-

jeta uprava in nadzorni svet ob sprejemu 
letnega poročila iz zneska čistega dobička 
poslovnega leta, v višini in pod pogoji, do-
ločenimi z zakonom. O dodatnem obliko-
vanju drugih rezerv iz dobička, v višini 50 
(petdeset) % preostalega čistega dobička 
tekočega leta (ki ostane po uporabi le-tega 
za pokrivanje izgube in oblikovanje rezerv-
nih skladov, predpisanih z zakonom), odloča 
skupščina s sklepom o uporabi bilančnega 
dobička.

Druge rezerve iz dobička se uporabijo 
za:

– pokrivanje izgube, ki je ni bilo mogoče 
pokriti iz čistega dobička tekočega leta,

– oblikovanje rezerv za lastne deleže,
– katerekoli druge namene, o katerih od-

ločata uprava in nadzorni svet skupno.
V. Povečanje in zmanjšanje osnovnega 

kapitala
12. (dvanajsti) člen
O povečanju osnovnega kapitala z novo 

izdajo delnic, glede na vrste ter razred del-
nic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) ve-
čino pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. Dotedanji delničarji imajo predno-
stno pravico do vpisa novih delnic v soraz-
merju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu 
družbe. Prednostna pravica se lahko izključi 
v celoti ali deloma samo na podlagi sklepa 
skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) 
večino pri sklepanju zastopanega osnov-
nega kapitala.

13. (trinajsti) člen
Uprava mora najkasneje v 14 (štirinajst) 

dneh od sklepa skupščine o povečanju 
osnovnega kapitala z izdajo novih delnic 
z objavo v Uradnem listu RS povabiti do-
tedanje delničarje k vpisu in vplačilu no-
vih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo 
udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo-
izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tride-
setih) dneh od objave v Uradnem listu RS, 
če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni 
drugače določeno.

14. (štirinajsti) člen
Prednostna pravica se uresničuje s pi-

sno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati 
upravi družbe v roku, določenem s sklepom 
o izdaji delnic.

Kolikor dotedanji delničarji v zakonskem 
roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpi-
šejo izdanih delnic, lahko uprava prosto po-
zove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

15. (petnajsti) člen
Postopek izdaje in pogoji vpisa in vpla-

čila delnic so določeni z zakonom oziroma 
vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji 
novih delnic.

16. (šestnajsti) člen
Povečanje osnovnega kapitala začne ve-

ljati z dnem vpisa v sodni register.
17. (sedemnajsti) člen
Skupščina lahko s 3/4 (tričetrtinsko) ve-

čino pri sklepanju zastopanega osnovne-
ga kapitala sklene, da se osnovni kapital 
družbe poveča iz sestavin lastnega kapitala 
skladno z Zakonom o gospodarskih druž-
bah. Sklep o povečanju osnovnega kapitala 
temelji na bilanci stanja, katere bilančni pre-
sečni dan je največ osem mesecev pred vlo-
žitvijo predloga za vpis povečanega osnov-
nega kapitala v register in ki jo je pregledal 
revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje.

S povečanjem osnovnega kapitala po tej 
točki se lahko poveča nominalna vrednost 
posamezne delnice ali pa se izdajo nove 
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delnice. Kolikor se izdajo nove delnice, pri-
padajo dotedanjim delničarjem nove delnice 
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem 
kapitalu družbe.

18. (osemnajsti) člen
Družba lahko zmanjša osnovni kapital, 

če tako zahteva zakon ali če tako sklene 
skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri 
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
V sklepu se navede razlog oziroma namen 
zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovne-
ga kapitala.

19. (devetnajsti) člen
Družba lahko umakne delnice s pridobi-

tvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo 
so določbe Zakona o gospodarskih družbah 
o zmanjšanju osnovnega kapitala.

VI. Lastne delnice
20. (dvajseti) člen
Družba ne more pridobivati lastnih delnic 

niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen 
v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon:

– če je pridobitev nujna, da bi družba 
preprečila hudo, neposredno škodo,

– za nagrajevanje uprave, nadzornega 
sveta in zaposlenih iz naslova udeležbe na 
dobičku, kadar se ta izplača v delnicah,

– na podlagi sklepa skupščine o umiku 
delnic po določbah o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala,

– na podlagi pooblastila skupščine za 
nakup lastnih delnic v skladu z zakonom,

– za druge namene v skladu z zakonom,
Organi družbe
VII. Uprava
21. (enaindvajseti) člen
Uprava vodi družbo samostojno in na 

lastno odgovornost ter jo zastopa in pred-
stavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.

22. (dvaindvajseti) člen
Upravo imenuje in razrešuje nadzorni 

svet.
23. (triindvajseti) člen
Uprava ima enega člana – direktorja.
Mandat direktorja traja 5 (pet) let z mo-

žnostjo ponovnega imenovanja.
24. (štiriindvajseti) člen
Nadzorni svet lahko predčasno odpokli-

če upravo iz razlogov, določenih v ZGD.
25. (petindvajseti) člen
Uprava odloča o vseh vprašanjih organi-

zacije in vodenja družbe, zlasti pa:
– sprejme in posreduje nadzornemu sve-

tu v obravnavo in potrditev letno poročilo in 
druge splošne akte,

– sprejme letni načrt poslovanja,
– izvršuje sklepe skupščine in nadzor-

nega sveta,
– lahko podeli prokuro po predhodnem 

soglasju nadzornega sveta,
– sprejema odločitve o poslovanju druž-

be, odloča o razpolaganju s premoženjem 
družbe v okviru pooblastil,

– določa notranjo organizacijo in siste-
matizacijo delovnih mest družbe ter določa 
naloge delavcem in izvršuje nadzor nad iz-
vrševanjem teh nalog,

– sprejema splošne akte in organiza-
cijske predpise ter opravlja druge naloge 
v skladu z zakonom, statutom in splošnimi 
akti družbe,

– odloča o posamičnih pravicah in obve-
znostih delavcev s področja delovnih razme-
rij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo 
in splošnimi akti družbe,

– imenuje in razrešuje vodilne delavce 
družbe,

– opravlja druge naloge s skladu s pred-
pisi.

V razmerju do skupščine ima naslednje 
pristojnosti in odgovornosti:

– pripravi predlog sklepa o uporabi bi-
lančnega dobička,

– pripravlja ukrepe iz pristojnosti skup-
ščine,

– opravlja druge naloge s skladu s pred-
pisi.

VIII. Nadzorni svet
26. (šestindvajseti) člen
Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane. Vsi člani 

nadzornega sveta imajo enake pravice in 
dolžnosti, če s tem statutom ni določeno 
drugače.

27. (sedemindvajseti) člen
1 (en) član nadzornega sveta je pred-

stavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet 
delavcev. Ta določba velja, dokler je v veljavi 
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravlja-
nju (Uradni list RS, št. 42/93).

28. (osemindvajseti) člen
2 (dva) člana nadzornega sveta, pred-

stavnika delničarjev imenuje skupščina del-
ničarjev z navadno večino glasov navzočih 
delničarjev.

29. (devetindvajseti) člen
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za 

dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata 
lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvo-
li predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzor-
nega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo 
in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa 
družbo proti članom uprave.

Predsednik nadzornega sveta je ve-
dno predstavnik delničarjev.

Namestnik predsednika nadzornega 
sveta je vedno predstavnik delničarjev.

30. (trideseti) člen
Sejo nadzornega sveta sklicuje predse-

dnik na lastno pobudo, na pobudo katerega-
koli člana ali na pobudo uprave.

31. (enaintrideseti) člen
Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzor-

ni svet lahko sprejema sklepe pisno, tele-
fonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih 
tehničnih sredstev, če tako v sklicu posa-
mezne seje določi predsednik nadzornega 
sveta oziroma v njegovi odsotnosti name-
stnik predsednika.

32. (dvaintrideseti) člen
Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri 

sklepanju prisotna vsaj dva člana.
33. (triintrideseti) člen
Glasovanje nadzornega sveta poteka 

z navadno večino glasov, razen, če zakon 
ali ta statut ne določata drugačne večine.

34. (štiriintrideseti) člen
Sklep o predčasnem odpoklicu predstav-

nikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tri-
četrtinsko) večino pri sklepanju zastopane-
ga osnovnega kapitala na skupščini, pogoje 
odpoklica predstavnika delavcev pa določi 
svet delavcev s svojim poslovnikom.

35. (petintrideseti) člen
Člani nadzornega sveta za svoje delo 

upravičeni do nagrade ter sejnine, katerih 
višino določi skupščina družbe. Poleg tega 
pripada članom tudi povračilo potnih in dru-
gih razumnih stroškov za prihod in udeležbo 
na seji.

36. (šestintrideseti) člen
Pristojnosti nadzornega sveta so:
– nadzira vodenja poslov družbe,
– imenuje in odpokliče člane uprave,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor 

dela uprave,

– preveri in potrdi sestavljeno letno po-
ročilo uprave,

– pripravi pisno poročilo skupščini 
o preveritvi letnega poročila uprave skupaj 
s predlogom za uporabo bilančnega dobič-
ka ter zavzema stališča do revizijskega po-
ročila,

– predlaga akte, katerih sprejem je v pri-
stojnosti skupščine,

– odloča o vseh prejemkih članov upra-
ve, predsednik nadzornega sveta pa sklepa 
z njimi individualno pogodbo o zaposlitvi,

– daje soglasje k pogodbam v skladu 
s tem statutom,

– lahko pregleduje in preverja knjige 
in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, 
shranjene vrednostne papirje in zaloge bla-
ga, ter druge stvari,

– skliče skupščino, če to narekuje interes 
družbe in to ne stori uprava,

– lahko predlaga skupščini odpoklic čla-
na nadzornega sveta,

– odobrava pogodbe med članom nad-
zornega sveta in družbo,

– obravnava in odloča o vseh drugih za-
devah, za katere je pristojen po zakonu, 
drugih predpisih, po pooblastilu skupščine 
in statutu družbe.

37. (sedemintrideseti) člen
Nadzorni svet lahko podrobneje uredi 

način in pogoje za svoje delo s poslovnikom 
nadzornega sveta.

IX. Skupščina
38. (osemintrideseti) člen
Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji 

uresničujejo na skupščini.
39. (devetintrideseti) člen
Skupščina se skliče, kadar je to v korist 

družbe ali kadar je to potrebno v skladu 
z zakonom in tem statutom.

40(štirideseti) člen
Skupščino skliče uprava družbe na la-

stno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta 
ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo 
vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. 
Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic 
skupščine, mora ob zahtevi posredovati 
upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen 
in razlog sklica.

41. (enainštirideseti) člen
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred 

sejo z objavo v Uradnem listu RS.
Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, 

da je pogoj za udeležbo in glasovanje na 
skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih 
delnic vsaj tri dni pred sejo skupščine pisno 
napove svojo udeležbo na skupščini, kar 
pomeni, da mora prijavnica prispeti v tem 
roku na sedež družbe, v nasprotnem prime-
ru izgubi pravico udeležbe na skupščini in 
glasovalno pravico.

42. (dvainštirideseti) člen
Skupščina se praviloma opravi v kraju 

sedeža družbe.
43. (triinštirideseti) člen
Skupščina veljavno odloča ne glede na 

število prisotnih glasov delničarjev.
44. (štiriinštirideseti) člen
Skupščina odloča z večino oddanih gla-

sov, če zakon ali ta statut ne določata druga-
če. S 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega 
osnovnega kapitala na skupščini, odloča 
skupščina v naslednjih zadevah:

– spremembah statuta,
– zmanjšanju osnovnega kapitala,
– povečanju osnovnega kapitala (vključ-

no pogojnem povečanju),
– odobrenem povečanju osnovnega ka-

pitala,
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– statusnih spremembah in prenehanju 
družbe,

– izključitvi prednostne pravice delničar-
jev pri izdaji novih delnic,

– drugih primerih, če tako določa zakon 
ali ta statut.

Z večino oddanih glasov skupščina od-
loča zlasti o:

– uporabi bilančnega dobička,
– imenovanju članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice upravi in članom 

nadzornega sveta,
– imenovanju revizorja,
– obravnava poročila nadzornega sveta,
– drugih pomembnih zadevah, ki jih ne 

prepusti v pristojno odločanje uprave ali 
nadzornega sveta in o zadevah, za katere 
tako odloča zakon, drug predpis ali ta statut.

Skupščina je pristojna za sprejemanje le-
tnega poročila samo, če nadzorni svet letne-
ga poročila ni potrdil ali če uprava in nadzor-
ne svet predlagata, da odločitev o sprejemu 
letnega poročila sprejme skupščina. V tem 
primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni 
svet predloži skupščini, navedeni ustrezni 
sklepi uprave in nadzornega sveta.

45. (petinštirideseti) člen
Delničarju lahko pravice iz delnic uresni-

čujejo neposredno na skupščini ali preko 
pooblaščencev na skupščini.

X. Letno poročilo, uporaba bilančnega 
dobička in vmesne dividende

46. (šestinštirideseti) člen
Poslovno leto je koledarsko leto.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega 

poročila.
Letno poročilo z letnimi računovodskimi 

izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslov-
no leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu 
poslovnega leta.

Konsolidirano letno poročilo je potrebno 
sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 
(štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revizijo letnega poročila in revizijo kon-
solidiranega letnega poročila je potrebno 
sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 
(šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revidirano letno poročilo mora upra-
va predložiti nadzornemu svetu v roku 8 
(osmih) dni od prejema revizijskega poro-
čila.

47. (sedeminštirideseti) člen
Letno poročil skupaj z revizijskim mnenje 

je potrebno predložiti pooblaščeni organiza-
ciji za obdelovanje in objavljanje podatkov 
v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslov-
nega leta.

48. (oseminštirideseti) člen
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi 

o preveritvi letnega poročila v roku 1 (ene-
ga) meseca od predložitve sestavljenega 
letnega poročila, sicer mora uprava nadzor-
nemu svetu postaviti dodaten rok, ki ne sme 
biti daljši od 1 (enega) meseca.

49. (devetinštirideseti) člen
Skupaj z letnim poročilom mora uprava 

posredovati tudi predlog uporabe in razdeli-
tve bilančnega dobička.

Bilančni dobiček je po sklepu skupščine 
dovoljeno uporabiti za oblikovanje rezerv iz 
dobička, za razdelitev med delničarje, za 
izplačilo članom nadzornega sveta, članom 
uprave in zaposlenim, za humanitarne, kul-
turne, vzgojno izobraževalne, športne, ipd. 
namene.

50. (petdeseti) člen
Uprava je pooblaščena, da izplačuje divi-

dende tudi med letom (vmesne dividende), 
glede na predviden dobiček tekočega leta.

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. 
Vmesne dividende ne smejo biti višje od 
polovice vrednosti predvidenega dobička po 
oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička 
preteklega leta.

XI. Obveščanje delničarjev
51. (enainpetdeseti) člen
Družba oglaša v Uradnem listu, lahko pa 

tudi v časopisu z visoko naklado ali v drugih 
sredstvih javnega obveščanja.

Nadzorni svet določi glasilo za oglašanje 
družbe.

XII. Trajanje in prenehanje družbe
52. (dvainpetdeseti) člen
Družba je ustanovljena za nedoločen 

čas.
52. (triinpetdeseti) člen
Družba preneha iz razlogov in po postop-

ku, določenim z zakonom.
XIII. Končne določbe
54. (štiriinpetdeseti) člen
Spremembe statuta stopijo v veljavo, ko 

so po sprejemu na skupščini v obliki čistopi-
sa statuta vpisane v register.

55. (petinpetdeseti) člen
Za urejanje zadev, ki niso urejene s tem 

statutom in drugimi akti podjetja, se nepo-
sredno uporabljajo zakoni in drugi veljav-
ni predpisi.

Ljub ljana, 30. 8. 2012.
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za 

skupščino so na vpogled delničarjem na 
sedežu družbe, vsak delovni dan od 8. do 
12. ure.

Pogoji udeležbe
Pogoj za udeležbo in glasovanje na 

skupščini je, da delničar, ki je imetnik imen-
skih delnic vsaj tri dni pred sejo skupščine 
pisno napove svojo udeležbo na skupšči-
ni, kar pomeni, da mora prijavnica prispeti 
v tem roku na sedež družbe, v nasprotnem 
primeru izgubi pravico udeležbe na skupšči-
ni in glasovalno pravico.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi mora 
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, 
o katerem naj odloča skupščina, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega 
reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog). Nasprotni predlog se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničuje-

jo svojo pravico do obveščenosti iz prvega 
odstavka 305. člena ZGD-1.

GARDENIA ARS FLORAE d.d.
Lea Levičar, direktorica

 Ob-3706/12
Uprava RRC Računalniške storitve, 

d.d., Ljub ljana, Jadranska 21, sklicuje 
v skladu s 7. členom tretjega odstavka Sta-
tuta družbe

21. sejo skupščine,
ki bo dne 27. 8. 2012, ob 12. uri, na se-

dežu družbe v Ljub ljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih 

organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave 

skupščina izvoli predlaganega predsednika 
skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, 
notarko za sestavo notarskega zapisnika in 
ugotovi sklepčnost.

2.a Predložitev letnega poročila družbe 
za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega 
poročila nadzornega sveta po 282. členu 
Zakona o gospodarskih družbah.

2.b Uporaba bilančnega dobička za leto 
2011.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 
znaša 527.267,38 EUR. Izplačajo se divi-
dende na navadne kosovne delnice v skupni 
višini 51.206,00 EUR, kar znaša 0,40 EUR 
bruto na navadno kosovno delnico. Izpla-
čajo se dividende na prednostne kosovne 
delnice v skupni višini 21.440,00 EUR, kar 
znaša 268,00 EUR bruto na prednostno 
kosovno delnico. Za dividende se uporabi 
ustrezni preneseni dobiček iz preteklih let.

2.c Podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa: na predlog uprave in 
nadzornega sveta skupščina podeli upravi 
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za 
poslovno leto 2011.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za pre-

izkus računovodskih izkazov za leto 2012 
imenuje revizijsko družbo ABC revizija d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji 
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je po-
trebno predložiti družbi in ostane shranjeno 
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na 
sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine, to je dne 23. 8. 2012.

Delničarji so dolžni kot pogoj za udelež-
bo in glasovanje na skupščini na sedežu 
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini 
najpozneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) in volilne predloge iz 301. člena 
ZGD 1-C. Nasprotni ali volilni predlog se ob-
javi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine, družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom 
ZGD-1.
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Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena tega zakona.

Gradivo za skupščino je dostopno in 
brezplačno na vpogled na poslovnem na-
slovu družbe Jadranska ulica 21, Ljub ljana, 
vsak delavnik od dneva sklica skupščine, pa 
vse do vključno dneva zasedanja skupščine, 
v času od 8. do 12. ure v tajništvu uprave, 
vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri 
organ je dal posamezen predlog, z obrazlo-
žitvami točk dnevnega reda ter drugimi listi-
nami in predlogi iz drugega odstavka 297.a 
člena ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom 
296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na 
spletnih straneh družbe: www.rrc.si.
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d., 

Ljubljana
mag. Mateja Sajovic, generalna 

direktorica

 Ob-3707/12
Na podlagi 37. člena Statuta družbe 

Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe 
sklicuje

19. sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje, 

Partizanska cesta 78,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012 ob 12. uri, 

v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, 
Partizanska cesta 78, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: mag. 

Miran Kos,
– za preštevalki glasov: Sabina Movh, 

Simona Ferarič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar iz Ve-

lenja: mag. Marko Salmič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poro-

čilom in revidiranim konsolidiranim letnim 
poročilom za leto 2011, z mnenjem revi-
zorja, pisnim poročilom nadzornega sveta 
o preveritvi Letnega poročila po 282. in 
548. členu ZGD -1 ter seznanitev s prejem-
ki uprave in nadzornega sveta ter z ugoto-
vitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje 
bilančnega dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z revidiranim le-
tnim poročilom in revidiranim konsolidiranim 
letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem 
revizorja in pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila, s pre-
jemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih 
za opravljanje nalog v družbi prejeli v po-
slovnem letu 2011, ter z ugotovitvijo, da 
družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega 
dobička.

3. Predlog podelitve razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu 
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje 
in odobri delo uprave in nadzornega sveta 
v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje 
razrešnico, ob upoštevanju priporočila št. 12 
AUKN, da razrešnica še ne pomeni odvezo 
materialne in odškodninske odgovornosti.

4. Izvolitev novih članov nadzornega 
sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep:

V skladu z 22. členom Statuta Premo-
govnika Velenje d.d. skupščina družbe 
v 6-članski nadzorni svet imenuje še dva 
člana – predstavnika delničarjev, za man-
datno obdobje 4 let.

Za člana nadzornega sveta, predstav-
nika delničarjev, se imenujeta: dr. Matjaž 
Eberlinc, Marko Štrigl.

Mandat dr. Matjažu Eberlincu in Marku 
Štriglu začne teči prvi naslednji dan od spre-
jema tega sklepa.

Na osnovi ugotovitve uprave in nadzor-
nega sveta zaradi poteka mandata z dnem 
24. 8. 2012 preneha mandat dosedanji čla-
nici nadzornega sveta Ireni Stare. Zaradi 
poteka mandata članici nadzornega sveta 
Ireni Stare, skupščina družbe imenuje kot 
člana nadzornega sveta – predstavnika del-
ničarjev za mandatno obdobje 4 let: Jano 
Vrtovec-Trček.

Mandat Jani Vrtovec-Trček začne teči 
prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.

Skupščina se seznani, da je Svet delav-
cev v skladu z določili Zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju imenoval v 6-član-
ski nadzorni svet 2 člana – predstavnika 
zaposlenih in sicer: Bojan Brcar, Rajko Arlič.

5. Seznanitev s Poročilom posebne re-
vizije.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina 
družbe se seznani s Poročilom posebne re-
vizije revizijske družbe AUDIT & CO, družbe 
za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 
ulica 18, 9000 Murska Sobota (Preveritev 
pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov 
družbe Premogovnik Velenje d.d. za obdo-
bje pet let (2005–2009)).

Presečni dan za uresničevanje glasoval-
ne pravice in drugi pogoji za uresničevanje 
glasovalnih pravic in udeležbo

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji:

– ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine (konec petka, 24. 8. 
2012),

– ki bodo svojo udeležbo in glasovanje 
na skupščini prijavili (prijava mora prispe-
ti na družbo – prejemna teorija) pri druž-
bi najpozneje do konca četrtega dne pred 
skupščino (najpozneje do 24. ure dne 24. 8. 
2012 na sedežu družbe, pri vratarju pred 
vhodom v upravno zgradbo ali v tajništvo 
uprave družbe).

Skupščine se lahko udeležijo poobla-
ščenci ali zastopniki delničarjev, ki bodo 
izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo 
mora biti pisno. Zastopniki pravnih oseb se 
morajo izkazati z izpiskom iz sodnega re-
gistra.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 

iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljeva-
nju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po 
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog 
za objavo v skladu s 300. in 301. členom 
ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
ter njihovo obrazložitvijo k vsaki točki dnev-
nega reda, vključno z revidiranim Letnim 
poročilom za leto 2011, revidiranim kon-
solidiranim Letnim poročilom za leto 2011, 
z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila, Predsta-
vitvijo kandidatov za člane NS in Sklepom 
– povzetkom Poročila posebne revizije – 
preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja 
poslov družbe Premogovnik Velenje d.d. za 
obdobje pet let (2005–2009), bo na voljo 
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ve-
lenju, Partizanska cesta 78, vsak delavnik 
od 9. do 12. ure v času od dneva objave 
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo gra-
divo z utemeljitvijo in sklic objavljen tudi na 
spletni strani družbe: http://www.rlv.si.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega 
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim 
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z iz-
pisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 1 uro pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Premogovnik Velenje, d.d.
predsednik uprave

dr. Milan Medved

Št. 12002072 Ob-3708/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 34. člena Statuta Kovina-
stroj Gastronom, tovarna gostinske opreme 
d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje

18. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna 

gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v torek, 4. 9. 2012 ob 14. uri, na 

sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Gro-
suplje.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna. Skupščina na predlog 
uprave izvoli predsedujočega skupščine in 
preštevalca glasov Emo Podržaj in Vlada 
Kralja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar 
Marjan Kotar.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 
2011, sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje sklepe:

a) Predložitev letnega poročila za leto 
2011 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta v skladu z Zakonom 
o gospodarskih družbah.

Skupščina se seznani z letnim poročilom 
za leto 2011, mnenjem revizorja in pisnim 
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poročilom nadzornega sveta o preveritvi in 
potrditvi letnega poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička za leto 2011.

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 
2011 v višini 1.467.576 EUR ostane neraz-
porejen.

c) Podelitev razrešnice upravi in članom 
nadzornega sveta za leto 2011.

Skupščina podeljuje upravi družbe in čla-
nom nadzornega sveta družbe razrešnico 
za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
družbe za poslovno leto 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: za pooblaščene-
ga revizorja družbe za leto 2012 skupščina 
imenuje Ernst & Young Revizija, davčno in 
poslovno svetovanje d.o.o., Ljub ljana, Du-
najska 111, 1001 Ljub ljana.

4. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je nad-
zornemu svetu v sestavi mag. Pavao Hajdi-
njak, Marko Avšič, univ. dipl. inž. str. in Ta-
dej Žmuc, dne 23. 7. 2012 potekel mandat. 
Za člane nadzornega sveta se za štiriletno 
mandatno obdobje izvoli:

1. Marko Avšič, univ. dipl. inž. str.
2. Mihael Levsetk, univ. dipl. ekon.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, predstavnikom delavcev, ki ga 
je v nadzorni svet imenoval svet delavcev.

Štiriletni mandat izvoljenih članov nad-
zornega sveta začne teči z dnem imenova-
nja novih članov na skupščini.

Člani nadzornega sveta za opravljanje 
svoje funkcije ne prejmejo sejnine, nado-
mestila stroškov ostanejo nespremenjena.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih 
delnic

Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob soglasju nad-

zornega sveta, skupščina pooblasti upravo 
družbe, da lahko po svojem preudarku in 
v dobro družbe kupi lastne delnice v skla-
du z določbami 247. člena ZGD. Skupni 
nominalni znesek kupljenih delnic ne sme 
presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, 
pri tem, da najvišja nakupna cena delnice 
ne sme presegati knjigovodske vrednosti 
delnice izračunane iz zadnjih revidiranih iz-
kazov o poslovanju, najnižja cena pa mora 
doseči nominalno vrednost delnice. Nomi-
nalni znesek tako pridobljenih delnic ne sme 
presegati 10 % osnovnega kapitala družbe.

Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-

niti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi 
sklica skupščine s priporočeno pošto pošlje-
jo upravi utemeljene nasprotne predloge in 
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.

Udeležba na skupščini in uresničevanje 
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti 
zastopniki. Letno poročilo in poročilo nad-
zornega sveta skupaj z gradivom, so dosto-
pni delničarjem na sedežu družbe. Glasuje 
se z glasovnicami, ki jih udeleženci prejme-
jo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje 
mora biti pisno in mora biti predloženo pred 
začetkom skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, 
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem 
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo 

udeležbo na skupščini. Pooblaščenci mora-
jo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno po-
oblastilo. Kot datum prijave se šteje datum, 
ko je družba prejela obvestilo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega 

reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki 
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer 
bo zasedala skupščina.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo 

odprt 15 minut pred začetkom zasedanja. 
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati 
seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.

Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 
z istim dnevnim redom istega dne, tj. 4. 9. 
2012 ob 15. uri, na mestu prvega sklica. 
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno 
sklepala ne glede na višino zastopanega 
kapitala.

Kogast Grosuplje d.d.
direktor

Marko Vovk, univ. dipl. iur.

 Ob-3713/12
Na podlagi določil 15. člena Statuta Ka-

pitalske družbe pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., uprava in nadzorni 
svet sklicujeta

57. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v 

nadaljevanju: Kapitalska družba, d.d.),
ki bo v ponedeljek, dne 20. 8. 2012, ob 

11. uri, v prostorih Kapitalske družbe, d.d., 
Ljub ljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstro-
pje, konferenčna dvorana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje predsednika skupšči-
ne.

Predlog sklepov:
1. Za predsednico skupščine se izvoli 

Tina Vizjak Špec.
2. Ugotovi se, da seji prisostvuje vablje-

na notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom Kapi-

talske družbe, d.d. za poslovno leto 2011 
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi 
letnega poročila ter informacija o prejemkih 
članov uprave in nadzornega sveta v letu 
2011.

Predlog sklepa: skupščina Kapitalske 
družbe, d.d. se je seznanila z Letnim poroči-
lom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno leto 
2011, z mnenjem revizorja in s pisnim poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila ter informacijo o prejemkih članov 
uprave in nadzornega sveta v letu 2011.

3. Seznanitev s konsolidiranim letnim po-
ročilom Skupine Kapitalska družba za leto 
2011 in Poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi konsolidiranega letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina Kapitalske 
družbe, d.d. se je seznanila s Konsolidi-
ranim letnim poročilom Skupine Kapitalska 
družba za poslovno leto 2011, z mnenjem 
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega 
sveta o preveritvi letnega poročila.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za delo v poslovnem letu 2011.

Predlog sklepa: v skladu z 294. členom 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
skupščina Kapitalske družbe, d.d. podelju-

je razrešnico upravi in nadzornemu svetu 
družbe za delo v poslovnem letu 2011.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa: skupščina Kapitalske 
družbe, d.d. imenuje za revizorja za poslov-
no leto 2012 revizijsko družbo Deloitte Re-
vizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljub ljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice ima delničar, 
ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine. Delničar Republika Slovenija 
skladno s 40. členom Zakona o upravlja-
nju kapitalskih naložb Republike Slovenije 
(ZUKN) izvršuje svoja upravičenja preko 
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb 
Republike Slovenije.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, 
navedbo predlagatelja in njihovo obrazloži-
tvijo, je na vpogled na sedežu Kapitalske 
družbe, d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 119, 
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb 
Republike Slovenije pa prejme gradivo za 
skupščino s predlogi sklepov in njihovo ob-
razložitvijo tudi po pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d.,

nadzorni svet
Roman Dobnikar

predsednik nadzornega sveta
uprava

Bachtiar Djalil
predsednik uprave

 Ob-3714/12
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gra-

dis skupina G d.d., Gradbene storitve in in-
ženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub-
ljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1, 
upravni odbor sklicuje

12. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d.,  

Gradbene storitve in inženiring, 
Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana,

ki bo v petek, 31. 8. 2012, ob 12. uri, 
v sejni sobi, v 3. nadstropju, na sedežu 
družbe Gradis skupina G d.d., na Šmartinski 
cesti 134 a v Ljub ljani, z naslednjim dnevnim 
redom in naslednjimi predlogi sklepov:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: upravni odbor 

za predsednika skupščine imenuje Leonar-
da Peklarja, za preštevalki glasov Sabino 
Juhant in Mojco Lazar. Skupščini prisostvuje 
vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.

2. Seznanitev skupščine z Revidiranim 
letnim poročilom družbe Gradis skupina 
G d.d., za leto 2011 in Revidiranim konsoli-
diranim letnim poročilom poslovne skupine 
Gradis skupina G za leto 2011 ter Poroči-
lom upravnega odbora družbe, o rezultatih 
preveritve Revidiranega letnega poročila 
družbe Gradis skupina G d.d., za leto 2011 
in Revidiranega konsolidiranega letnega po-
ročila poslovne skupine Gradis skupina G, 
za leto 2011.

3. Podelitev razrešnice organu vodenja 
in nadzora za leto 2011.

Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli 
upravnemu odboru razrešnico za delo za 
leto 2011.
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4. Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe Gradis skupina G d.d. 

za revidiranje računovodskih izkazov za leto 
2012 imenuje revizijsko družbo KPMG Slo-
venija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 
skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine (presečni dan), to 
je dne 27. 8. 2012 in pisno prijavijo družbi 
svojo udeležbo na skupščini najpozneje ko-
nec četrtega dne pred skupščino, to je do 
vključno dne 27. 8. 2012.

Vsak delničar, ki ima pravico do udelež-
be na skupščini, lahko imenuje pooblaščen-
ca, da v njegovem imenu uresničuje njego-
vo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti 
pisno in ga je potrebno predložiti družbi, 
kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko 
posredovano družbi tudi po elektronski po-
šti na elektronski naslov: info@gradis-skupi-
nag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, 
vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizič-
ne osebe, pri pravnih osebah pa lastnoroč-
ni podpis zastopnika in žig oziroma pečat 
pravne osebe. Delničarji lahko pooblastilo 
na enak način, kot so ga podali, do dneva 
skupščine kadarkoli prekličejo.

Družba ima pravico do preveritve iden-
titete delničarja oziroma pooblastila in av-
tentičnosti podpisa delničarja oziroma po-
oblastitelja, ki posreduje pooblastilo po 
elektronski pošti.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki se 
morajo na zahtevo izkazati z osebnim do-
kumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dose-

gajo 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 skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
ke dnevnega reda. Upravni odbor družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega 
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve 
poslali najkasneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za 
dodatne točke dnevnega reda sporočilo tudi 
po elektronski pošti na elektronski naslov: 
info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani 
obliki kot priponka, vsebovati pa mora la-
stnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih 
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in 
žig oziroma pečat pravne osebe.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: naspro-
tni predlog) ali predloge za volitve članov 
nadzornega sveta, upravnega odbora ali 
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadalje-
vanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma 
volilni predlog se objavi in sporoči na na-
čin iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, 
to je do 3. 8. 2012, družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom 
ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo

Na poslovnem naslovu družbe Šmartin-
ska cesta 134 a, Ljub ljana, so od dneva 
sklica skupščine pa vse do vključno dne-
va zasedanja skupščine, v času od 9. do 
12. ure dostopni in brezplačno na vpogled:

– Revidirano letno poročilo družbe Gra-
dis skupina G d.d., za leto 2011,

– Revidirano Konsolidirano letno poro-
čilo poslovne skupine Gradis skupina G, za 
leto 2011,

– Poročilo upravnega odbora družbe, 
o rezultatih preveritve Revidiranega letnega 
poročila družbe Gradis skupina G d.d., za 
leto 2011 in Revidiranega konsolidiranega 
letnega poročila poslovne skupine Gradis 
skupina G, za leto 2011, s predlogom za 
podelitev razrešnice upravnemu odboru za 
leto 2011,

– predlog sklepov in obrazložitve točk 
dnevnega reda.

Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svo-

jo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) is-
tega dne ob 13. uri, v istem prostoru in 
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat 
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradis skupina G d.d.
Upravni odbor

 Ob-3715/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž-

bah in Statuta družbe Akripol d.d., Prijatelje-
va cesta 11, 8210 Trebnje, sklicuje uprava

17. skupščino
delniške družbe Akripol d.d.,

ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 10. uri, na 
sedežu družbe Akripol, Prijateljeva cesta 11, 
8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-
sotnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Ugotovi se prisotnost na skupščini, ime-
nujejo se:

Predsednik skupščine: Anton Janc.
Preštevalki glasov: Metka Kastrevc in 

Polonca Brandstatter Zajc.
2. Seznanitev z letnim poročilom, od-

ločanje o uporabi bilančnega dobička za 
leto 2011 in odločanje o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

Izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12. 
2011 znaša 1.033.548 EUR.

Bilančni dobiček v višini 1.033.548 EUR 
ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi 
uporabi se prenese v naslednje leto.

Skupščina podeli razrešnico upravi in 
članom nadzornega sveta družbe za po-
slovno leto 2011.

3. Preoblikovanje delniške družbe 
v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta:

a) Delniška družba Akripol, pro izvodnja 
in predelava polimerov, d.d. (oziroma po 
vpisu spremembe imena v sodni register 
Akripol, pro izvodnja in predelava polimerov, 
d.o.o.) se z dnem vpisa preoblikovanja v so-
dni register preoblikuje v družbo z omejeno 

odgovornostjo s firmo Akripol, pro izvodnja 
in predelava polimerov, d.o.o., skrajša-
no Akripol, d.o.o., s sedežem v Trebnjem, 
s poslovnim naslovom Prijateljeva cesta 12, 
8210 Trebnje ter z značilnostmi, razvidnimi 
iz Družbene pogodbe.

b) Osnovni kapital delniške družbe se 
v celoti preoblikuje v osnovni kapital druž-
be z omejeno odgovornostjo in znaša 
867.054,75 EUR. Dosedanji delničarji del-
niške družbe postanejo družbeniki družbe 
z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki 
in poslovnimi deleži, razvidnimi iz Družbene 
pogodbe.

c) Dejavnosti družbe ostanejo nespre-
menjene in so razvidne iz Družbene po-
godbe.

d) Sprejme se Družbena pogodba v be-
sedilu, ki je kot priloga sestavni del tega 
sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja na-
domesti sedanji statut delniške družbe.

e) Družba z omejeno odgovornostjo ne 
bo imela nadzornega sveta, zato mandat 
članov sedanjega nadzornega sveta traja do 
vpisa preoblikovanja v sodni register.

f) Dosedanji direktor delniške družbe 
Bojan Kos je z dnem vpisa preoblikovanja 
imenovan za poslovodjo-direktorja družbe 
z omejeno odgovornostjo.

g) Preoblikovanje velja z dnem vpisa pre-
oblikovanja v sodni register.

h) Nadzorni svet je pooblaščen, da 
uskladi Družbeno pogodbo ter po potrebi 
izvede druge potrebne aktivnosti v postopku 
vpisa sklepa o preoblikovanju.

Družba Akripol d.d. daje izjavo v skladu 
s tretjim odstavkom 648. člena ZGD, da bo 
tistim delničarjem, ki preoblikovanju naspro-
tujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobi-
la njihove s preoblikovanjem nastale poslov-
ne deleže za primerno denarno odpravnino 
za vsako delnico pred preoblikovanjem.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto 

2012 se imenuje družba Remars, podjetje 
za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o, 
Ljub ljana.

Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žet-
ko iz Novega mesta.

Gradivo
Celotno gradivo za skupščino skupaj 

s predlogi sklepov in obrazložitvami predla-
gateljev sklepov je delničarjem na vpogled 
v tajništvu uprave na sedežu družbe Akripol 
d.d., Prijateljeva cesta 11, 8210 Trebnje, 
vsak delovni dan, med 13. in 15. uro.

Predlogi delničarjev in pravica do obve-
ščenosti

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Zahtevo morajo družbi po-
slati najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog delničarja se objavi in sporoči le, 
če je delničar v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine poslal družbi razumno ute-
meljen predlog in pri tem sporočil, da bo 
na skupščini ugovarjal predlogu organa vo-
denja ali nadzora in da bo druge delničarje 
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pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Vsak delničar lahko na skupščini uresni-
čuje svojo pravico do obveščenosti iz prve-
ga odstavka 305. člena Zakona o gospodar-
skih družbah.

Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja 

na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani 
v delniško knjigo na presečni dan skladno 
297. členu Zakona o gospodarskih druž-
bah ZGD-1 konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine oziroma njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava 
udeležbe na skupščini bo prispela na sedež 
družbe najkasneje 3 dni pred skupščino.

Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se 

vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni 
vpisati v listo udeležencev in prevzeti gla-
sovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci se 
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti 
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega regi-
stra oziroma drugim dokazilom o zakonitem 
zastopstvu, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Na skupščini se odloča o objavlje-
nih predlogih po posameznih točkah dnev-
nega reda. Glasovanje je javno.

Akripol, d.d.
Uprava

 Ob-3716/12
Na podlagi točke 10.22. Statuta družbe 

DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava 
družbe sklicuje

redno skupščino
delničarjev družbe DZS, 

 založništvo in trgovina, d.d., 
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 14. uri, na 

sedežu družbe, Dalmatinova ulica 2, Ljub-
ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 

sklepčnosti.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan 

Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom družbe in konsolidiranim letnim poro-
čilom za leto 2011, mnenjem revizorja k le-
tnima poročiloma ter poročilom nadzornega 
sveta k letnima poročiloma. Seznanitev 
skupščine s prejemki uprave in nadzornega 
sveta v letu 2011.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička ter podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
za leto 2012.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
6. Sklepanje o spremembah in dopolni-

tvah statuta.
Uprava družbe oziroma nadzorni 

svet predlagata k posameznim točkam 
dnevnega reda naslednje sklepe:

Ad 2/ Skupščina se seznani z letnim 
poročilom družbe in konsolidiranim letnim 
poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja 
k letnima poročiloma ter poročilom nadzor-
nega sveta k letnima poročiloma. Skupščina 
se seznani s prejemki uprave in nadzornega 
sveta v letu 2011.

Ad 3/ a) Bilančni dobiček v višini 
10.753.931,83 EUR se razporedi v prene-
seni dobiček družbe.

b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skup-
ščina družbe podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za delo v poslovnem 
letu 2011.

Ad 4/ Za revidiranje računovodskih iz-
kazov družbe DZS, d.d. se za leto 2012 
imenuje revizijska družba PKF revizija in 
svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 
Ljub ljana.

Ad 5/ Skupščina za člana nadzornega 
sveta imenuje Branka Bergant, kateremu 
mandat traja od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016.

Ad 6/ Sprejmejo se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be DZS, založništvo in trgovina, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo 
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi 
najpozneje do 25. 8. 2012. Delničar lahko 
uveljavlja svojo pravico do udeležbe in od-
ločanja na skupščini osebno ali preko poo-
blaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega 
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloži-
ti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlo-
žitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na 
enak način kot ta sklic skupščine objavila 
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica 
skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni 
in za katere bo delničar pri tem sporočil, da 
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave 
ali nadzornega sveta, in da bo druge delni-
čarje 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 dnev-
nega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in ute-
meljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo 
nadzornega sveta, je delničarjem na vpo-
gled družbe v poslovnih prostorih družbe na 
Dalmatinovi ulici 2 v Ljub ljani, vsak delavnik, 
med 10. in 13. uro v tajništvu uprave, od 
dneva objave sklica skupščine, do vključno 
dneva zasedanja skupščine. Sklic skupšči-
ne je objavljen tudi na spletni strani družbe 
(www.dzs.si).

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena 
skupščina istega dne v istih prostorih in istim 
dnevnim redom ob 15. uri. Na ponovljenem 
zasedanju bo skupščina družbe veljavno 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Bojan Petan

predsednik uprave

 Ob-3719/12
Na podlagi določil Statuta družbe Ko-

roške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370 
Dravograd, uprava sklicuje

18. skupščino družbe
Koroške pekarne d.d., Dravograd,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2012 ob 10. uri, 

v prostorih sedeža družbe v Dravogradu, 
Koroška cesta 2.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, 

ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih 
teles skupščine.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje 

Rastko Lah, za preštevalca glasov pa Bo-
jana Lužnic.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka 
Sonja Kralj.

2. Predstavitev letnega poročila, poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega 
poročila za poslovno leto 2011 in sprejem 
sklepa o uporabi bilančnega dobička ter 
podelitev razrešnice članom uprave in nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa 2.1.:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 

2011 znaša 639.828 EUR in je sestavljen 
iz prenesenega čistega dobička prejšnjih 
let v znesku 784.907 EUR in izgube po-
slovnega leta 2011 v znesku 145.079 EUR. 
Bilančni dobiček se uporabi:

– za dividendo bruto 18.691,20 (oziro-
ma 1,80 bruto na delnico),

– preostanek bilančnega dobička v zne-
sku 621.136,80 EUR se prenese v priho-
dnja poslovna leta in bo o njegovi razpore-
ditvi odločeno v naslednjih letih,

– do izplačila dividende so upravičeni 
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani 
v delniško knjigo. Izplačilo delničarjem bo 
opravljeno najkasneje v (60) dneh po zase-
danju skupščine.

Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina družbe podeljuje razrešnico 

upravi in nadzornemu svetu za delo v po-
slovnem letu 2011.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri 
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja 
pooblastilnega razmerja shranjeno na se-
dežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in 
uresničevanja glasovalne pravice na skup-
ščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi 
zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo 
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo 
družbi najkasneje tri dni pred skupščino na 
sedež družbe in so vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine.

Udeležence skupščine prosimo, da se 
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom 
skupščine. V sprejemni pisarni morajo na-
javljeni udeleženci podpisati seznam pri-
sotnih delničarjev oziroma pooblaščencev, 
ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot 
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino družbe vključno 
z letnim poročilom, poročilom nadzornega 
sveta z utemeljitvijo, je vsem delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe Koroške pe-
karne d.d., vsak delovni dan od 10. do 
12. ure, in sicer od dneva objave sklica do 
vključno dneva zasedanja skupščine.

Koroške pekarne, d.d.
Uprava družbe

 Ob-3722/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih 

družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta druž-
be HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, 
d.d., uprava sklicuje
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7. skupščino
delničarjev družbe HOJA, lepljene 

konstrukcije in žaga, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 27. 8. 2012, ob 

16. uri, na sedežu družbe na Žagarski ulici 
5, 1291 Škofljica.

I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov oziroma de-
lovnih teles skupščine.

Uprava skupščini predlaga sprejem skle-
pa:

Za predsednika skupščine se imenuje 
odvetnik Grega Peljhan, za preštevalki gla-
sov skupščina imenuje Jano Modic in Darin-
ko Štampohar.

Skupščina se seznani, da je na seji pri-
sotna vabljena notarka Mateja Andrejašič 
iz Kranja.

2. Razširitev dejavnosti družbe in spre-
memba statuta družbe.

Uprava skupščini predlaga sprejem skle-
pa:

Skupščina sprejme razširitev dejavnosti 
družbe, tako da družba izvaja tudi dejavno-
sti, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.

Skupščina sprejme spremembe in dopol-
nitve statute z razširitvijo dejavnosti v bese-
dilu, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča notarko Matejo 
Andrejašič, da takoj po skupščini pripravi 
in vloži v sodni register prečiščeno besedi-
lo statuta, za katerega izda potrdilo, da je 
v skladu s spremembami in dopolnitvami, 
sprejetimi na skupščini.

3. Imenovanje revizorja za leti 2011 in 
2012.

Uprava skupščini predlaga sprejem skle-
pa: za pooblaščenega revizorja za leti 2011 
in 2012 se imenuje Ripro družba za revizi-
jo, podjetniško svetovanje in razvoj d.o.o., 
Efenkova cesta 61, 3320 Velenje.

4. Razno, vprašanja in pobude delničar-
jev.

II. Gradivo
Gradivo za skupščino in dodatna poja-

snila v zvezi s sklicem skupščine so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe na Škofljici, Žagarska ulica 5, 
vsak delavnik, od 12. do 14. ure od dneva 
objave sklica skupščine, do vključno dneva 
zasedanja skupščine.

III. Pravice in predlogi delničarjev ter dru-
ga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
vsaj dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, 
ki jo posredujejo tajništvu direktorja. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, 
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, 
če skupščina pri posamezni točki dnevne-
ga reda ne sprejme sklepa. Uprava družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevne-
ga reda, glede katerih bodo delničarji zah-
teve poslali družbi najpozneje sedem dni po 
objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov skladno s prvim odstavkom 300. člena 
ZGD-1 in 301. členom ZGD-1. Uprava druž-
be bo na enak način kot ta sklic skupščine, 
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine, ki bodo razumno uteme-
ljeni in za katere bo delničar-predlagatelj 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-

jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Predlog 
delničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog.

Delničar lahko svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu 305. členom ZGD-1 uresniču-
je na skupščini.

IV. Pogoji za udeležbo na skupščini in 
uresničevanje glasovalne pravice.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na 
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki 
uresničuje njegove glasovalne pravice na 
skupščini. Pooblaščenec mora pisno poo-
blastilo predložiti najkasneje na dan zase-
danja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico vsi delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so 
kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo 
družbe oziroma v centralni register nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev pri KDD do 
konca četrtega dne pred zasedanjem skup-
ščine, to je 23. 8. 2012, in bodo pisno prija-
vili svojo udeležbo na skupščini najpozneje 
konec četrtega dne pred dnem zasedanja 
skupščine. Pogoj za udeležbo na skupščini 
je pisna prijava udeležbe, naslovljena na 
tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na 
sedež družbe najkasneje do 23. 8. 2012, do 
15. ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki 
ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izka-
zati z osebnim dokumentom, pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom 
iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 27. 8. 
2012 ob 17. uri. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala.

HOJA, d.d.
Uprava

 Ob-3723/12
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in Statuta družbe AG, družba 
za investicije d.d. Upravni odbor sklicuje

19. skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v petek, dne 31. 8. 2012, ob 17. uri, 
v Ljub ljani, na Kavčičevi ul. 66, z naslednjim 
dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1.: Skupščina izvo-
li predlaganega predsednika skupščine in 
preštevalca glasov. Ugotovi se, da skupščini 
prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe 
za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, 
pisnim poročilom upravnega odbora o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila za leto 
2011, sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2011 ter podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 2.1.: skupščina se se-
znani s prejetim Letnim poročilom družbe za 
poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, Po-
ročilom upravnega odbora o preveritvi in po-
trditvi letnega poročila za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.2.: bilančni dobi-
ček po stanju na dan 31. 12. 2011 v višini 
321.467,68 EUR ostane v celoti nerazpo-
rejen.

Predlog sklepa št. 2.3.: skupščina pode-
ljuje razrešnico članom upravnega odbora 
za poslovno leto 2011.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja 
družbe za leto 2012.

Predlog sklepa št. 3.1.: za pooblaščene-
ga revizorja družbe se za leto 2012 imenuje 
revizijska družba: Revizijska družba KPMG 
Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljub-
ljana.

4. Razrešitev člana upravnega odbora in 
imenovanje novega člana.

Predlog sklepa št. 4.1.: skupščina druž-
be razreši člana upravnega odbora Mitjo 
Kovačiča.

Predlog sklepa št. 4.2.: za člana uprav-
nega odbora se imenuje Igor Adlešič.

5. Sprememba sestavin kapitala in 
zmanjšanje osnovnega kapitala.

Predlog sklepa št. 5.1.: skupščina sprej-
me predlagane spremembe sestavin kapi-
tala.

Predlog sklepa št. 5.2.: skupščina sprej-
me predlagano zmanjšanje osnovnega ka-
pitala družbe.

6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 6.1.: osnovni kapi-

tal družbe se poveča za 2.000.000,00 EUR 
z izdajo novih navadnih prosto prenosljivih 
imenskih kosovnih delnic za denarne vlož-
ke. Skupno število novo izdanih delnic se iz-
računa tako, da ustreza določbam drugega 
odstavka 333. člena ZGD-1. Nove delnice 
se najprej ponudijo obstoječim delničarjem. 
V primeru, da obstoječi delničarji ne vpišejo 
in vplačajo vseh ponujenih delnic, se te po-
nudijo dobro poučenim vlagateljem.

Upravni odbor je pooblaščen, da po po-
večanju osnovnega kapitala in izdaji novih 
delnic ustrezno prilagodi statut družbe, tako 
da se določbe statuta ujemajo z novimi dej-
stvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega 
kapitala.

7. Sprejem čistopisa statuta.
Predlog sklepa št. 7.1.: Skupščina sprej-

me predlagani čistopis statuta.
Pravica do obveščenosti in razpoložlji-

vost gradiva za skupščino.
Delničar lahko na skupščini uresničuje 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena Zakona o gospodarskih 
družbah.

Gradivo za skupščino, je delničarjem 
na vpogled na sedežu družbe, Kavčičeva 
ulica 66, Ljub ljana, vsak delovni dan po ob-
javi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na 
info@agog.si ali tel. 05/907-47-90. Dnevni 
red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov 
ter ostalo gradivo so poleg objave na bor-
zno informacijskem sistemu SEO-net del-
ničarjem dostopni na spletni strani družbe: 
www.agog.si. Izčrpne informacije o pravicah 
delničarjev iz prvega odstavka 289. člena, 
prvega odstavka 300., 301. in 305. člena 
Zakona o gospodarskih družbah so dosto-
pne na spletni strani družbe. Sklic skupščine 
se objavi tudi Uradnem listu RS.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosega-

jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kate-
rem naj skupščina odloča ali če skupščina 
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprej-
me sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Za-
došča, da zahtevo pošljejo družbi najpozne-
je 7 dni po objavi tega sklica, na naslov AG 
d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljub ljana, in na 
elektronski naslov: info@agog.si. V primeru 
posredovanja v elektronski obliki se dopol-
nitev dnevnega reda posreduje v skenirani 
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obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda 
bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda, ki bodo 
utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi 
tega sklica na naslov AG d.d., Kavčičeva 
ulica 66, Ljub ljana, in na elektronski na-
slov: info@agog.si, bodo objavljeni skladno 
s 300. členom ZGD-1. V primeru posredo-
vanja v elektronski obliki, se predlogi del-
ničarjev posredujejo v skenirani obliki kot 
priponka.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej 

uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško 
depotni družbi, d.d., Ljub ljana, 27. 8. 2012 
(presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali 
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo 
osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 
tri dni pred skupščino, na naslov: AG d.d., 
Kavčičeva ulica 66, Ljub ljana.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi 
udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Za fizič-
ne osebe mora vsebovati ime in priimek 
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, 
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za 
pravne osebe pa ime in priimek poobla-
ščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom 
in priimkom zakonitega zastopnika in žigom 
pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju 
en glas.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se 
lahko posreduje družbi na elektronski na-
slov: info@agog.si, in sicer v skenirani obliki 
kot priponka. Družba si pridržuje pravico do 
preveritve avtentičnosti delničarja oziroma 
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po 
elektronski poti.

Obrazca prijave in pooblastila za skup-
ščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na 
spletni strani družbe: www.agog.si.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 
400.000 navadnih kosovnih delnic.

AG, družba za investicije d.d.
Upravni odbor

 Ob-3724/12
Na podlagi 18. člena Statuta delniške 

družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola, skli-
cujem

8. redno skupščino
družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola, 

Cankarjev drevored 23,
ki bo dne 30. 8. 2012, ob 11. uri, v po-

slovnih prostorih družbe Galeb grup d.o.o., 
Industrijska cesta 2 e, Izola, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje 
delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Viljema Orla, seji bo prisostvoval 
pooblaščeni notar Dravo Ferligoj, za prešte-
valca glasov se izvoli Bohinec Aleša.

2. Obravnava poslovanja družbe v obdo-
bju 2009–2010.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s poslovanjem družbe v obdobju 2009–2010 
in podeli razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu.

3. Razdelitev dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: skupščina potrdi izpla-

čilo dividend v višini 1.000,000,00 EUR iz 
naslova dobička iz preteklih let. Dividenda 
znaša 3,459 EUR na delnico.

4. Seznanitev z letnim poročilom nad-
zornega sveta za leto 2011 in letnim poroči-
lom za poslovno leto 2011, sprejem sklepa 
o razdelitvi dobička ter podelitev razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu za poslovno 
leto 2011.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom 

nadzornega sveta za leto 2011 in spre-
jemom letnega poročila za leto 2011 ter 
podeljuje razrešnico nadzornemu svetu 
in upravi za poslovno leto 2011. Ugotovi 
se, da znaša bilančni dobiček per 31. 12. 
2011 5.340.555,00 EUR, od česar je 
5.265.408,00 EUR nerazporejenega dobič-
ka iz preteklih let, 75.147,00 EUR pa dobič-
ka iz poslovnega leta 2011. Za dividende za 
289.117 delnic se razdeli 5.204.106,00 EUR 
v breme nerazporejenega bilančnega do-
bička, in sicer 18,00 EUR na delnico. Pre-
ostanek bilančnega dobička iz preteklih let 
v višini 61.302,00 EUR ter ustvarjen dobi-
ček konec leta 2011 v višini 75.147,00 EUR 
ostaneta nerazporejen in se preneseta v na-
slednje poslovno leto.

5. Razno
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu 
družbe na sedežu družbe 30 dni pred za-
sedanjem skupščine, vse delovne dni med 
10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki 
delnic, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, če najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo družbi svojo 
udeležbo, kar je pogoj za njihovo udeležbo 
na skupščini.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, se ponovi istega dne ob 12. uri, na isti 
lokaciji. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega 
reda je javno.

Ladjedelnica Izola d.d.
predsednik uprave

Tomaž Jeločnik

 Ob-3725/12
Uprava RD, d.d., Ljub ljana, Železna 

cesta 14, v skladu z 31. členom Statuta 
družbe sklicuje

redno skupščino
RD d.d.,

ki bo v četrtek 30. 8. 2012, ob 10. uri, 
v prostorih družbe Galeb grup d.o.o. Indu-
strijska cesta 2e, Izola.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi poročila 

o prisotnosti se ugotovi, da je skupščina 
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe 
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.

2. Imenovanje predsedstva skupščine 
in predstavitev notarja

Predlog sklepa: v skladu z 38. členom 
statuta predsedujočega skupščine predla-
ga nadzorni svet. Sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju predsednika 
skupščine Viljem Orla in imenovanje za pre-
števalca glasov Bohinec Aleša. Skupščini 
prisostvuje notar Dravo Ferligoj iz Kopra.

3. Obravnava poslovanja družbe v obdo-
bju 2009–2010 in podelitev razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s poslovanjem družbe v obdobju 2009–2010 

in podeli razrešnico upravi in nadzornemu 
svetu za leto 2009 in 2010.

4. Obravnava letnega poročila o po-
slovanju družbe v letu 2011, z revizijskim 
poročilom revizorja, pisnim poročilom NS 
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice 
upravi in NS.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s sprejetim letnim poročilom uprave za leto 
2011, z revizijskim poročilom revizorja ter 
s pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
verbi letnega poročila. Dobiček iz leta 2011 
ostane nerazporejen.

Skupščina podeli razrešnico upravi in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

5. Sprememba sestave nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: skupščina z dnem 30. 8. 
2012 razreši naslednje člane nadzornega 
sveta: Orel Viljema, Valter Flajsa, Stopar Ire-
no, Grom Bojana in Bohinec Aleša. Skupšči-
na na mesto razrešenih članov nadzornega 
sveta izvoli nove člane nadzornega sveta 
in sicer Orel Viljema, Valter Flajsa, Stopar 
Ireno, Grom Bojana, Bohinec Aleša. Mandat 
jim prične teči dne 30. 8. 2012.

6. Razno
V skladu z določili 68. člena ZNVP in 

36. člena Statuta družbe se skupščine lahko 
udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, 
ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s pri-
poročeno pošto), tako da bo na naslov RD 
d.d., prispela najpozneje do 27. 8. 2012.

Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo KDD o vknjižbi delnic po stanju 

na dan 23. 8. 2012,
– v primeru, da so delnice na depoju 

borznoposredniške družbe pri KDD, potr-
dilo KDD o številu delnic RD, d.d., na de-
poju borznoposredniške hiše po stanju na 
dan 23. 8. 2012 in potrdilo oziroma izjavo 
borznoposredniške družbe, da je določena 
oseba lastnik določenega števila delnic RD, 
d.d., ki so sicer na njenem depoju pri KDD.

Ob priglasitvi na skupščino se delničarji 
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo 
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacij-
skim dokumentom. Kolikor gre za zastopa-
nje drugih delničarjev ali pravnih oseb pa 
s pooblastilom za zastopanje.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na 
vpogled delničarjem ali njihovim poobla-
ščencem, ki se izkažejo s potrdilom KDD in 
z osebnim dokumentom, vsak delavnik od 
30. 7. 2012 dalje do vključno dne skupščine 
med 12. in 14. uro in sicer na naslovu Izola, 
Industrijska cesta 2 e, II. nadstropje.

Zaradi nemotenega registriranja udele-
žencev skupščine bo zagotovljena možnost 
priglasitve na skupščino eno uro pred začet-
kom njenega dela.

Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne 
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno 
v skladu z določili 42. člena Statuta RD, d.d., 
in sicer 5. 9. 2012 ob 13. uri na isti lokaciji.

RD, d.d., Ljubljana
direktor

Tomaž Jeločnik

 Ob-3728/12
Uprava družbe Gruda - Jurmes, d.d., Tr-

žaška cesta 134, Ljub ljana, v skladu z do-
ločili Zakona o gospodarskih družbah in 
v skladu s Statutom družbe, sklicuje

redno letno skupščino
družbe Gruda - Jurmes d.d.,

ki se bo vršila dne 29. 8. 2012, ob 9.30, 
v poslovnih prostorih Gospodarske zbornice 
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Slovenije, na naslovu Dimičeva ulica 13, 
1000 Ljub ljana, v dvorani D, z naslednjim 
dnevnim redom in predlogi sklepov:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za predsednika skupščine se ime-

nuje odvetnica mag. Katja Kumar Bavec iz 
odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik 
& Partnerji o.p., d.o.o.

1.2 Za preštevalca glasov se imenu-
je družba Ixtlan Forum d.o.o., Linhartova 
cesta 8, 1000 Ljub ljana.

1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 

2011 in s poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom za leto 2011 in s poročilom nadzornega 
sveta v zvezi s preveritvijo letnega poročila.

3. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornem svetu.

Predlog sklepa:
Skupščina družbe podeli razrešnico za 

poslovno leto 2011 direktorici Mileni Tržan.
Skupščina družbe podeli razrešnico za 

poslovno leto 2011 članom nadzornega sve-
ta družbe.

4. Predlog razporeditve dobička za leto 
2011.

Predlog sklepa: pozitivni poslovni izid 
poslovnega leta 2011 v višini 6.506,00 EUR 
se uporabi za kritje izgube iz preteklih po-
slovnih let.

5. Imenovanje novega člana nadzornega 
sveta zaradi poteka mandata obstoječemu 
članu nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
5.1. Skupščina se seznani, da je članu 

nadzornega sveta Jožetu Podpečanu dne 
26. 8. 2012 potekel mandat in skupščina 
družbe Jožeta Podpečana odpokliče z me-
sta člana nadzornega sveta družbe z dnem 
poteka mandata.

5.2. Skupščina družbe z dnem 29. 8. 
2012 za mandatno dobo štirih let od dne-
va imenovanja v funkcijo člana nadzornega 
sveta družbe imenuje Antona Grilca, Pečje 
16, 8290 Sevnica.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 
skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine (presečni datum) in so 
svojo udeležbo na skupščini pisno najavili 
na sedežu družbe najmanj tri dni pred dnem 
zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila morajo biti pisna in predložena družbi 
ter ostanejo shranjena pri njej. Pooblašče-
nec je lahko samo delničar družbe ali od-
vetnik.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj odloča skupščina ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vlo-
žitev zahteve za dodatno točko dnevnega 

reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) 
ali predloge za volitve članov nadzornega 
sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Naspro-
tni oziroma volilni predlog se objavi in spo-
roči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine družbi poslal predlog za objavo 
v skladu s 300. oziroma 301. člena ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev 
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo, 
ki vsebuje popolna besedila listin in predlo-
gov, je na vpogled od dneva objave sklica 
skupščine do njenega zasedanja, na sedežu 
družbe, vsak delavnik, med 10. in 12. uro, 
brezplačno.

Predlagatelj vseh točk dnevnega reda 
sta uprava in nadzorni svet družbe.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresni-
čujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gruda - Jurmes d.d.
uprava družbe – direktorica

Milena Tržan

Št. 21200047 Ob-3729/12
Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 

Škofja Loka v skladu s Statutom delniške 
družbe in Zakonom o gospodarskih druž-
bah, upravni odbor družbe sklicuje

18. skupščino
delniške družbe Jelovica, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2012, ob 
12. uri, v poslovnih prostorih Skupine Jelo-
vica Delavska cesta 24, Šenčur.

Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem 

na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d. 
v tajništvu predsednika uprave, vsak delav-
nik, od 11. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo delničarji oziroma poobla-
ščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško 
knjigo pri KDD – Centralni klirinško depo-
tni družbi, d.d., Ljub ljana, konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine in katerih 
prijava udeležbe prispe na sedež družbe 
vsaj 4 dni pred skupščino. Pooblaščenci 
delničarjev morajo vsaj 4 dni pred skupšči-
no predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. 
Pooblastila morajo biti pisna.

Udeleženci skupščine morajo svojo pri-
sotnost na skupščini vpisati v listo udele-
žencev vsaj 15 minut pred pričetkom skup-
ščine in prevzeti glasovnice.

Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev 
dnevnega reda v osmih dneh po objavi skli-
ca.

Dnevni red
1. Izvolitev predsednika skupščine, ve-

rifikacijske komisije in potrditev notarja za 
sestavo notarskega zapisnika.

2. Seznanitev z revidiranim letnim po-
ročilom za poslovno leto 2011, poročilom 
upravnega odbora, sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička in podelitev razre-
šnice upravnemu odboru.

3. Soglasje k prodaji poslovno nepotreb-
nih nepremičnin.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2012.

Pedlog sklepov
Sklep k tč. 1:
Po predlogu upravnega odbora se izvo-

li predsednik skupščine in 3 članska verifika-

cijska komisija. Potrdi se notarka Mateja 
Andrejašič.

Sklep k tč. 2:
2.1 Skupščina se seznani z revidiranim 

letnim poročilom upravnega odbora o po-
slovanju družbe v letu 2011.

2.2 Na predlog upravnega odbora se 
na dan 31. 12. 2011 ugotovljeni bilančni 
dobi ček v višini 1.291.310,00 EUR porabi 
za prenos v preneseni dobiček v znesku 
1.291.310,00 EUR, o uporabi katerega bo 
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

2.3 Upravnemu odboru se podeljuje 
razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 
2011.

Sklep k tč. 3:
Skupščina soglaša z izvedbo prodaje 

objekta letvarna s pripadajočim zemljiščem 
na osnovi prejetega pisma o nameri.

Sklep k tč. 4:
Na predlog upravnega odbora se za revi-

diranje računovodskega poročila in pregled 
poslovnega poročila za leto 2012 imenuje 
revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o.

Jelovica, d.d.
predsednik upravnega odbora

Gregor Benčina

 Ob-3730/12
V skladu z določili ZGD-1 in 22. členom 

Statuta družbe Lepenka d.d. Tržič, Slap 8, 
4290 Tržič, sklicujem

skupščino
družbe Lepenka d.d. Tržič,

ki bo v sredo, dne 29. 8. 2012, ob 9.30, 
v sejni sobi poslovne zgradbe skupine Kra-
ter na Črnučah, Brnčičeva ulica 31, 1231 
Ljub ljana-Črnuče.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Jože Čad,
– za preštevalca glasov Petro Breben,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja 

iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila in poro-

čila nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
letnega poročila za poslovno leto 2011.

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene 
narave in se o njej ne glasuje.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta 

na dan 31. 12. 2011 ugotovljeni bilančni 
dobiček v višini 607.701 EUR, ostane ne-
razporejen.

Predlog sklepa:
V skladu z določili 294. člena ZGD-1 

skupščina družbe podeljuje upravi in nad-
zornemu svetu razrešnico za delo v poslov-
nem letu 2011.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja družbe za revidiranje računovodskega 
poročila ter pregled poslovnega poročila za 
leto 2012.

Predlog sklepa: skupščina družbe za re-
vidiranje računovodskih izkazov družbe ter 
pregled poslovnega poročila za poslovno 
leto 2012 imenuje revizijsko družbo KPMG 
Slovenija d.o.o. iz Ljub ljane.

Dostop do gradiva za skupščino, predlo-
gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino
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Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom z mnenjem revizorja in podatki o pre-
jemkih članov organov upravljanja in nad-
zora, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi 
iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je 
na vpogled delničarjem družbe na sedežu 
družbe na naslovu Slap 8, Tržič, vsak de-
lovni dan od dneva objave sklica do dneva 
zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. 
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev 
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda, podajanje naspro-
tnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter 
pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi 
odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. 
in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljeni 
na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko v vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe 
bo na enak način kot ta sklic skupščine 
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine, ki bodo razumno uteme-
ljeni in za katere bo delničar – predlagatelj 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave in nadzornega sveta, in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga 
o volitvah delničarju skladno z 301. členom 
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 razu-
mno utemeljen predlog.

Družba ima pravico do preveritve identi-
tete delničarja oziroma pooblastitelja, ki po-
sreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnosti 
njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja 

vprašanja in zahteva podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda ter izvršuje svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na 
skupščini tako,da uprava prejme prijavo naj-
pozneje konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine, to je do konca 24. 8. 2012, 
in ki so kot imetniki delnic na ta dan vpisani 
v centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev. Prijava se pošlje po pošti 
na naslov Lepenka d.d. Tržič, Slap 8, 4290 
Tržič. Upoštevane in veljavne bodo samo pi-
sne prijave z originalnimi podpisi delničarjev 
oziroma zastopnikov.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe 
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, 

da se v njegovem imenu udeleži skupščine in 
uresničuje njegovo glasovalno pravico. Poo-
blastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti 
družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima 
pravico do preveritve identitete delničarja 
oziroma pooblastitelja ter avtentičnosti nje-
govega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo, 
na enak način, kot so ga podali, do dneva 
skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 
233.970 navadnih imenskih kosovnih del-
nic. Skladno z zakonom daje vsaka nava-
dna delnica njenemu imetniku en glas na 
skupščini.

Udeležence naprošamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na mestu za-
sedanja skupščine, in sicer pol ure pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili 
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim 
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno 
za glasovanje.

Če skupščina ob predvideni uri zaseda-
nja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo 
prisotnih več kot 15 % glasov, se bo ponov-
no zasedanje skupščine opravilo istega dne 
ob 10. uri, v istih prostorih. Na ponovnem 
zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede 
na višino zastopanega kapitala.

Lepenka d.d. Tržič
direktor

Andrej Repinc

 Ob-3731/12
V skladu z določili ZGD-1 in 29. člena 

Statuta družbe DELO-TČR d.d., Ljub ljana, 
Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljub ljana-Črnuče, 
sklicujem

16. skupščino
družbe DELO-TČR d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2012, ob 9. uri, 

v sejni sobi družbe, Brnčičeva ulica 31, 1231 
Ljub ljana-Črnuče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Jožeta 

Čada,
– za preštevalca glasov Petro Breben,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja 

iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila in poro-

čila nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
letnega poročila za poslovno leto 2011.

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene 
narave in se o njej ne glasuje.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta na dan 31. 12. 
2011 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 
2.916.743 EUR in ki je sestavljen iz do-
bička iz leta 2011 v višini 17.729 EUR ter 
prenesenega dobička iz preteklih let v višini 
2.899.014 EUR, ostane nerazporejen.

Predlog sklepa: v skladu z določili 
294. člena ZGD-1 skupščina družbe pode-
ljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico 
za delo v poslovnem letu 2011.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja družbe za revidiranje računovodskega 
poročila ter pregled poslovnega poročila za 
leto 2012.

Predlog sklepa: skupščina družbe za re-
vidiranje računovodskih izkazov družbe ter 
pregled poslovnega poročila za poslovno 
leto 2012 imenuje revizijsko družbo KPMG 
Slovenija d.o.o. iz Ljub ljane.

5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih 
delnic.

Predlog sklepa: v skladu z osmo alineo 
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 skupšči-
na pooblašča upravo družbe DELO – TČR 
d.d., Ljub ljana, da sme pridobiti lastne del-
nice do deleža, katere nominalni znesek 
ne sme presegati 10.00(deset celih nič) % 
osnovnega kapitala družbe. Najnižja naku-
pna cena je 8,00 (osem 00/100) EUR, naj-
višja pa 12,00 (dvanajst 00/100) EUR za 
eno delnico. Pooblastilo upravi velja največ 
18 mesecev. Skupščina pooblašča upravo 
družbe, da lahko lastne delnice tudi uma-
kne.

Dostop do gradiva za skupščino, predlo-
gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom z mnenjem revizorja in podatki o pre-
jemkih članov organov upravljanja in nadzo-
ra, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz 
drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na 
vpogled delničarjem družbe na sedežu druž-
be na naslovu DELO- TČR d.d., Ljub ljana, 
Brnčičeva 31, 1231 Ljub ljana- Črnuče, vsak 
delovni dan od dneva objave sklica do dne-
va zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. 
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev 
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda, podajanje naspro-
tnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter 
pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi 
odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. 
in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljeni 
na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko v vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe 
bo na enak način kot ta sklic skupščine 
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine, ki bodo razumno uteme-
ljeni in za katere bo delničar – predlagatelj 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave in nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga 
o volitvah delničarju skladno z 301. členom 
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 razu-
mno utemeljen predlog.
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Družba ima pravico do preveritve identi-
tete delničarja oziroma pooblastitelja, ki po-
sreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnosti 
njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja 

vprašanja in zahteva podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda ter izvršuje svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na 
skupščini tako,da uprava prejme prijavo naj-
pozneje konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine, to je do konca 24. 8. 2012, 
in ki so kot imetniki delnic na ta dan vpisa-
ni v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje po 
pošti na naslov DELO-TČR d.d., Ljub ljana, 
Brnčičeva 31, 1231 Ljub ljana-Črnuče. Upo-
števane in veljavne bodo samo pisne prijave 
z originalnimi podpisi delničarjev oziroma 
zastopnikov.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe 
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, 
da se v njegovem imenu udeleži skupščine in 
uresničuje njegovo glasovalno pravico. Poo-
blastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti 
družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima 
pravico do preveritve identitete delničarja 
oziroma pooblastitelja ter avtentičnosti nje-
govega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo, 
na enak način, kot so ga podali, do dneva 
skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 
382.640 navadnih imenskih kosovnih del-
nic. Skladno z zakonom daje vsaka nava-
dna delnica njenemu imetniku en glas na 
skupščini.

Udeležence naprošamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na mestu za-
sedanja skupščine, in sicer pol ure pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili 
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim 
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno 
za glasovanje.

Če skupščina ob predvideni uri zaseda-
nja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo 
prisotnih več kot 15 % glasov, se bo ponov-
no zasedanje skupščine opravilo istega dne 
ob 11. uri, v istih prostorih. Na ponovnem 
zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede 
na višino zastopanega kapitala.

DELO-TČR d.d., Ljubljana
direktor

Ivo Gulič

 Ob-3732/12
Na podlagi 22. člena Statuta ACH, d.d., 

Ljub ljana (prečiščeno besedilo z dne 24. 8. 
2010) sklicujem

skupščino ACH, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 10. uri, 

v sejni sobi poslovne stavbe ACH, d.d., Ba-
ragova 5, Ljub ljana, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:
Za predsednika se izvoli Miha Kozinca.
Za preštevalca glasov se določi Lidijo 

Troha in Igorja Vivodo.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro 

Košak iz Ljub ljane.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobič-

ka in odločanje o podelitvi razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa:
I. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 

v znesku 25.508.803,10 EUR se uporabi:

1. za razdelitev delničarjem 7.892.508,80 EUR
2. za izplačilo udeležbe uprave v dobičku po 15. členu Statuta 0 EUR
3. za uporabo v naslednjih poslovnih letih 17.616.294,30 EUR.

II. Dividenda za leto 2011 iz točke I/1 
tega sklepa znaša 3,20 evrov bruto na delni-
co in se jo začne izplačevati petnajsti delov-
ni dan po zasedanju skupščine na bančne 
račune delničarjem, ki so vpisani v delniško 
knjigo kot imetniki delnic na peti delovni dan 
po zasedanju skupščine.

III. Upravi in nadzornemu svetu se pode-
ljuje razrešnica za leto 2011.

3. Imenovanje revizorja za leto 2012 
na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 
2012 se ponovno imenuje revizijsko druž-
bo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska c. 111, 
Ljub ljana.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z dnem 4. 9. 2012 poteče mandat čla-

nom nadzornega sveta, ki zastopajo intere-
se delničarjev, Jošku Vučemilu, mag. Olgi 
Jakhel Dergan, Štefanu Krajncu in Janku 
Vodičarju.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo 
interese delničarjev, se na predlog nadzor-
nega sveta z dnem 5. 9. 2012 za dobo 4 let 
izvoli:

1. Joška Vučemila,
2. mag. Olgo Jakhel Dergan,
3. Cvetano Rijavec
4. Deana Mikoliča.

Gradivo k vsem točkam dnevnega reda 
je na vpogled v poslovnem sekretariatu 
ACH, d.d., Baragova 5, Ljub ljana, ob delav-
nikih med 10. in 12. uro, kjer so na voljo tudi 
obrazci prijavnic in pooblastila (naročila lah-
ko tudi po e-mailu lidija.troha@ach.si). Sklic 
s predlogi sklepov je objavljen tudi na ura-
dnih spletnih straneh družbe (www.ach.si).

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v cen-
tralnem registru nematerializiranih vredno-
stnih papirjev konec četrtega dne pred za-
sedanjem skupščine.

Delničarji morajo v skladu z drugim od-
stavkom 297. člena ZGD-1 svojo prisotnost 
na skupščini pisno prijaviti najkasneje konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 
Prijava mora vsebovati podatke za identifi-
kacijo delničarja in število delnic, s katerimi 
bo glasoval na skupščini.

Prijavljene udeležence skupščine prosi-
mo, da pridejo na sejo pol ure pred najavlje-
nim začetkom, da bo lahko preverjen pripra-
vljeni seznam udeležencev glede na prijavlje-
no prisotnost in da bodo prevzeli glasovnice.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine, v skladu s prvim 
odstavkom 298. člena ZGD-1, pisno zahte-
vajo dopolnitev dnevnega reda, katero lahko 
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pošljejo družbi najpozneje sedem dni po 
objavi skica skupščine.

Nasprotni predlog po 300. členu ZGD-1 
ali volilni predlog po 301. členu ZGD-1 se 
objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 kolikor so za to izpolnjeni pogoji iz 
300. člena ZGD-1 in le kolikor je delničar 
najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal volilni predlog oziroma ute-
meljen nasprotni predlog, v skladu s prvim 
odstavkom 300. člena ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1.

ACH, d.d., Ljubljana
mag. Herman Rigelnik

generalni direktor

 Ob-3733/12
Uprava družbe Peko, d.d. Tržič, Ste Ma-

rie aux Mines 5, Tržič, na podlagi 296. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (v nadalje-
vanju ZGD-1) in tretjega odstavka 12. člena 
Statuta delniške družbe sklicuje

23. redno skupščino družbe,
ki bo 29. 8. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi 

v 4. nadstropju, na poslovnem naslovu druž-
be v Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5.

Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa k 1. točki: skupščina ime-

nuje organe skupščine, in sicer za predse-
dnico skupščine se imenuje odvetnico Ve-
sno Okršlar in za preštevalko glasov Ireno 
Križnar. Skupščina se seznani, da skupščini 
prisostvuje vabljena notarka Marija Murnik 
iz Kranja.

2. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa k 2. točki:
Skupščina se seznani z letnim poročilom 

družbe za leto 2011 in konsolidiranim letnim 
poročilom Skupine Peko za leto 2011 ter re-
vizijskima poročiloma za poslovno leto 2010 
k obema letnima poročiloma.

Skupščina se seznani s Poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila 
družbe in konsolidiranega letnega poročila 
Skupine Peko za leto 2011.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi za 
poslovno leto 2011.

Članom nadzornega sveta za delo v po-
slovnem letu 2011 skupščina podeljuje raz-
rešnico.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto 
2012.

Predlog sklepa k 3. točki: skupščina 
imenuje kot pooblaščeno revizijsko družbo 
za revidiranje računovodskih izkazov druž-
be za poslovno leto 2012 PKF revizija in 
svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 
Ljub ljana.

Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za 

skupščino vključno z letnima poročiloma, 
poročilom nadzornega sveta in revizorjevim 
poročilom ter utemeljitvijo predloga za ime-
novanje revizorja so na vpogled delničar-
jem na sedežu družbe na naslovu Cesta 
ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, tajni-
štvo uprave, vsak delovni dan, od 9. do 
12. ure, objavljena pa so tudi na spletnih 
straneh: www.peko.si. Uprava in nadzorni 
svet predlagata sklepe k 1. in 2. točki, sklep 
k 3. točki pa predlaga le nadzorni svet. Del-
ničarji bodo sklepe sprejemali z navadno 
večino oddanih opredeljenih glasov.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo 

in na njej glasujejo delničarji, ki so kot ime-
tniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Kli-
rinško depotni družbi, d.d., Ljub ljana konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
(v nadaljevanju: presečni dan), ali njihovi 
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo. Udelež-
bo na skupščini je potrebno prijaviti upravi 
družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež 
družbe prispeti v času od objave tega sklica 
dalje do vključno najkasneje konec četrte-
ga dne pred dnem zasedanja skupščine. 
Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb 
morajo na dan skupščine predložiti javno 
listino, iz katere izhaja njihova upravičenost 
za zastopanje delničarja.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

vsaj dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo 
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora 
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, 
o katerem naj odloča skupščina, ali če skup-
ščina pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega 
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpo-
zneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 

reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 (v nadalje-
vanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog 
se objavi in sporoči na način iz 296. člena 
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh 
po objavi sklica skupščine, družbi po-
slal predlog za objavo v skladu s 300. čle-
nom ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo 

svojo pravico do obveščenosti iz prvega od-
stavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje po-
datke o zadevah družbe, ki so v okviru točk 
dnevnega reda, vključno glede pravnih in 
poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Informacija o postopku uresničevanja 
pravice po pooblaščencu

Delničarji lahko uresničujejo svojo gla-
sovalno pravico tudi preko pooblaščen-
ca. Pooblastilo lahko posredujejo družbi 
tudi po elektronski pošti v enakem roku 
kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« 
obliki kot priponko, na elektronski naslov 
info@peko.si, s pripisom »za skupščino 
družbe«. Družba si pridržuje pravico do 
preveritve avtentičnosti delničarja oziroma 
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po 
elektronski pošti.

Uporaba elektronskih sredstev za poši-
ljanje dodatnih točk dnevnega reda in obja-
vo predlogov za objavo nasprotnih predlo-
gov:

Delničarji lahko dodatne točke dnevne-
ga reda in nasprotne predloge posredujejo 
družbi tudi po elektronski pošti, v enakem 
roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in 
sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na 
elektronski naslov: info@peko.si. Družba si 
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti 
delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje 
dodatne točke dnevnega reda in naspro-
tne predloge po elektronski pošti.

Sklepčnost
Skupščina je sklepčna, če se je udeleži 

najmanj toliko delničarjev, da imajo skupaj 
vsaj 25 % glasov na skupščini. Če predpi-

sana sklepčnost ob pričetku zasedanja ni 
dosežena, se skupščina opravi na istem 
kraju z istim dnevnim redom s pričetkom ob 
11. uri. Takrat skupščina odloča ne glede na 
število delnic z glasovalno pravico.

Peko d.d.
Janez Sajovic, univ. dipl. org.

predsednik uprave

 Ob-3735/12
V skladu z določili ZGD-1 in 31. členom 

Statuta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, 
sklicujem

zasedanje skupščine
družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2012, ob 7. uri, 

v sejni sobi družbe v Kočevju, Ljub ljanska 
cesta 18 A.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 

skupščine.
Skupščina izvoli: za predsednika skup-

ščine Jožeta Čada, za preštevalko glasov 
Nevenko Hočevar in za zapisnikarja notarko 
Nino Češarek iz Kočevja.

2. Predstavitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta o rezultatih preveritve 
letnega poročila za poslovno leto 2011.

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene 
narave in se o njej ne glasuje.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta na dan 31. 12. 
2011 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 
330.958,00 EUR, ostane nerazporejen.

Predlog sklepa: v skladu z določili 
294. člena ZGD-1 skupščina družbe pode-
ljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico 
za delo v poslovnem letu 2011.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za revidiranje računovodskega poročila in 
pregled poslovnega poročila za leto 2012.

Predlog sklepa: skupščina družbe za re-
vidiranje računovodskih izkazov družbe ter 
pregled poslovnega poročila za poslovno 
leto 2012 imenuje revizijsko družbo KPMG 
Slovenija d.o.o. iz Ljub ljane.

5. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in 

nadzornega sveta se sprejme sklep o spre-
membah statuta v predlaganem besedilu.

Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlo-

gov sklepov z obrazložitvijo in informacij 
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gi sklepov z obrazložitvami, letnim poroči-
lom z mnenjem revizorja in podatki o pre-
jemkih članov organov upravljanja in nad-
zora, izjavo o upravljanju, in drugimi gradivi 
iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, 
je na vpogled delničarjem družbe na se-
dežu družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, 
Ljub ljanska cesta 18 A, Kočevje, vsak de-
lovni dan od dneva objave sklica do dne-
va zasedanja skupščine, od 10 do 12 ure. 
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev 
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda, podajanjem naspro-
tnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter 
pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi 
odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. 
in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljene 
na spletni strani družbe.
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Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 

dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 
dni po objavi sklica skupščine pisno zahte-
vajo dodatno točko dnevnega reda. Zah-
tevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 
če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega 
sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevne-
ga reda v pisni obliki dajejo pisne predloge 
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe 
bo na enak način kot ta sklic skupščine, 
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine, ki bodo razumno uteme-
ljeni in za katere bo delničar-predlagatelj 
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovar-
jal predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog. Predlo-
ga o volitvah delničarju skladno z 301. čle-
nom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog 
delničarja se objavi in sporoči na način iz 
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog.

Družba ima pravico do preveritve identi-
tete delničarja oziroma pooblastitelja, ki po-
sreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost 
njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja 

vprašanja in zahteva podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega 
reda ter izvršuje svojo pravico do obvešče-
nosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 
ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na 
skupščini tako, da uprava prejme prijavo 
najpozneje konec četrtega dne pred zase-
danjem skupščine, to je do konca 27. 8. 
2012 in ki so kot imetniki delnic na ta dan 
vpisani v centralnem registru nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev. Prijava se po-
šlje po pošti na naslov Kočevski tisk d.d., 
Kočevje, Ljub ljanska cesta 18 A, Kočevje. 
Upoštevane in veljavne bodo samo pisne 
prijave z originalnimi podpisi delničarjev ozi-
roma zastopnikov.

Vsak delničar, ki ima pravico do ude-
ležbe na skupščini lahko imenuje poobla-
ščenca, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in uresničuje njegovo glasoval-
no pravico. Pooblastilo mora biti pisno in 
ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane 
shranjeno. Družba ima pravico do preveritve 
identitete delničarja oziroma pooblastitelja 
ter avtentičnost njegovega podpisa. Delni-
čarji lahko pooblastilo na enak način, kot 
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli 
prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali 
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati 
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz 
sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 
115.073 navadnih imenskih kosovnih del-

nic. Skladno z zakonom daje vsaka nava-
dna delnica njenemu imetniku en glas na 
skupščini.

Udeležence naprošamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na mestu za-
sedanja skupščine, in sicer pol ure pred 
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom 
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili 
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim 
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno 
za glasovanje.

Če skupščina od predvideni uri zaseda-
nja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne 
bo prisotnih več kot 15 % glasov, se bo po-
novno zasedanje skupščine opravilo istega 
dne ob 8.30, v istih prostorih. Na ponovnem 
zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede 
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Kočevski tisk d.d.
direktor

Franc Bartolme

Razširitve dnevnih redov

 Ob-3703/12
Uprava družbe TKK Pro izvodnja ke-

mičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., 
Srpenica 1, 5224 Srpenica, v skladu 
z 298. členom ZGD-1 (Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB-3, 33/11, 91/11, 32/12) ob-
javlja prejeto pisno zahtevo delničarja Zvon 
Ena Holding d.d. v stečaju:

Zvon Ena Holding, finančna družba d.d., 
v stečaju (v nadaljevanju: Zvon Ena Hol-
ding), ki je imetnik 125.168 delnic družbe 
TKK Srpenica d.d. (v nadaljevanju Družba) 
z oznako TKKG oziroma 49,32 % deleža 
v osnovnem kapitalu družbe, na podlagi čle-
na 298/1 Zakona o gospodarskih družbah 
zahteva, da uprava Družbe na dnevni red 
skupščine Družbe, sklicane za 31. avgust 
2012, uvrsti tri dodatne točke dnevnega 
reda:

4. Odpoklic treh članov nadzornega sve-
ta.

5. Spremembe in dopolnitve statuta 
Družbe,

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
Delničar Zvon Ena Holding k predlaga-

nim točkam dnevnega reda predlaga spre-
jem naslednjih sklepov:

4. Odpoklic treh članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa:
»S funkcije članov nadzornega sve-

ta družbe – predstavnikov delničarjev se 
z dnem sprejema sklepa odpokličejo Milan 
Gruden, Saško Lašič in Igor Mihajlović«.

5. Spremembe in dopolnitve statuta 
Družbe.

Predlog sklepa:
»V Statutu družbe TKK Srpenica d.d. se:
– v členu 6.8 na koncu druge alineje pika 

nadomesti z vejico, za njo pa dodajo nove 
tretja do peta alineja, ki glasijo:

– za vpis deležev v osnovnem kapita-
lu, pridobitev delnic in/ali glasovalnih pravic 
v drugi pravni osebi ali za drugačno raz-
polaganje s poslovnimi deleži, delnicami 
ali glasovalnimi pravicami, vključno z usta-
novitvijo, povečanjem ali zmanjšanjem ka-
pitala, nakupom, prodajo ali drugače, če 
nakupna ali prodajna vrednost takšnega 
deleža ali delnic presega 200.000 (dvesto 
tisoč) EUR ali njihovo protivrednost v ka-
terikoli valuti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan odločanja, ali če prese-

ga 25 % delež osnovnega kapitala oziroma 
glasovalnih pravic, pri čemer več poveza-
nih poslov, sklenjenih v obdobju enega leta, 
glede ugotavljanja vrednosti oziroma dele-
ža šteje za en posel,

– za povečanje ali zmanjšanje deleža 
družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih 
pravicah v drugi pravni osebi, z enim ali več 
posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže 
družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih 
pravicah v takšni osebi za 10 (deset) % ali 
več,

– za sklepanje neodplačanih pravnih 
poslov, vključno s pogodbami o donacijah, 
nad zneskom 500 (petsto) EUR po posa-
meznem poslu, pri čemer več povezanih 
poslov, ali poslov z osebami v ožjem dru-
žinskem ali v statusnopravno povezanem 
razmerju, sklenjenih v obdobju enega leta, 
glede ugotavljanja vrednosti posla šteje za 
en posel;

– v členu 7.1. se besedna zveza »pet 
članov« nadomesti z besedno zvezo »tri 
člane«;

– v členu 7.2. se obstoječe besedi-
lo nadomesti z novim besedilom, ki glasi: 
»V nadzorni svet se imenuje enega člana 
kot predstavnika delavcev družbe, ki ga iz-
voli svet delavcev. Preostala člana imenuje 
skupščina družbe z navadno večino glasov 
na skupščini zastopanih delničarjev«;

– v členu 7.5 se besedilo »če so pri skle-
panju navzoči vsaj 3 (tri) člani« nadomesti 
z besedilom »če sta pri sklepanju navzoča 
vsaj (2) dva člana«;

– v drugem odstavku člena 7.8 se be-
sedilo »več kot 2 (dva) članom« nadomesti 
z besedilom »več kot enemu članu«.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta 
Družbe.

Predlog sklepa:
»Z dnem, ki sledi dnevu izvedbe skup-

ščine, se za mandatno obdobje štirih let za 
člane nadzornega sveta družbe TKK Srpe-
nica d.d. – predstavnike delničarjev izvolita: 
Andrej Petek in Roman Jeras.«

Gradivo za razširitev dnevnega reda je 
delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu 
organov upravljanja na sedežu družbe TKK 
Srpenica d.d., Srpenica 1, vsak delovni dan 
od 13. do 15. ure, vse od objave v Uradnem 
listu RS do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

TKK Srpenica d.d.
Uprava družbe

 Ob-3705/12
Na podlagi pisne zahteve delničarjev 

družbe, katerih delež v osnovnem kapita-
lu družbe presega eno dvajsetino, da se 
v zvezi z dnevnim redom 17. redne seje 
skupščine družbe, sklicane za dne 31. av-
gusta 2012, se dnevni red razširi z dvema 
dodatnima točkama, uprava družbe

Elektro Ljub ljana, podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d. v zvezi s 17. re-
dno sejo skupščine, sklicano za dne 31. av-
gusta 2012, ob 10. uri, na sedežu druž-
be, v skladu s prvim odstavkom 300. čle-
na ZGD-1 in v skladu s tretjim odstavkom 
298. člena ZGD-1, objavlja dve dodatni točki 
dnevnega reda, ki glasita:

I. Dodatna točka 17. redne seje skupšči-
ne družbe, zahtevana s strani delničarja KD 
Kapital d.o.o., katerega delež v osnovnem 
kapitalu znaša 4,952 % in s strani delni-
čarja Adriatic Slovenica d.d., katerega de-
lež v osnovnem kapitalu znaša 0,970 % se 
glasi:



Stran 1818 / Št. 57 / 27. 7. 2012 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

5. Pooblastila Upravi za nakup lastnih 
delnic.

Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo 

247. člena Zakona o gospodarskih družbah 
izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko 
v imenu in za račun družbe kupi lastne delni-
ce, katerih skupno število ne sme presegati 
10 % skupnega števila delnic, kar predsta-
vlja 3.916.028 delnic.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih del-
nic velja 36 mesecev od dneva sprejema 
tega sklepa.

Uprava družbe lahko na podlagi tega 
sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne 
bo nižja od 75 % knjigovodske vrednosti in 
ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vre-
dnosti delnice, izračunane na podlagi raču-
novodskih izkazov iz zadnjega revidiranega 
letnega poročila družbe pred sklenitvijo po-
godbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je 
družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega 
pooblastila, je prednostna pravica delničar-
jev izključena le, če so lastne delnice na 
podlagi predhodnega soglasja Nadzornega 
sveta uporabljene za zamenjavo za delnice 
oziroma lastniške deleže v drugih podje-
tjih, za morebitno odprodajo strateškemu 
vlagatelju.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega 
pooblastila pridobljene delnice umakniti 
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju 
osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča 
Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta 
družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovne-
ga kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika 
lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na pod-
lagi pooblastila skupščine upravi družbe za 
nakup lastnih delnic.

Obrazložitev:
S predlaganim sklepom uprava pridobi 

pooblastila za nakup lastnih delnic in omo-
goči tudi morebitni izstop manjšinskih delni-
čarjev iz družbe.

II. Dodatna točka 17. redne seje skupšči-
ne družbe, zahtevana s strani delničarja KD 
Kapital d.o.o., katerega delež v osnovnem 
kapitalu znaša 4,952 % in s strani delni-
čarja Adriatic Slovenica d.d., katerega de-
lež v osnovnem kapitalu znaša 0,970 % se 
glasi:

6. Razrešitev in imenovanje novih čla-
nov nadzornega sveta predstavnikov del-
ničarjev.

Predlog sklepa:
Skupščina družbe odpokliče doseda-

njega člana nadzornega sveta Žana Jana 
Oplotnika.

Skupščina družbe od dneva imenovanja 
za mandat 4 let, namesto Žana Jana Oplo-
tnika imenuje Janeza Bojca.

Utemeljitev:
Manjšinski delničarji predstavljamo po-

memben delež lastniškega kapitala v druž-
bi. Zato menimo, da smo upravičeni do 
aktivnega upravljanja družbe tudi preko 
nadzornega sveta, in imenovanja kandida-
ta v nadzorni svet, ki je predstavnik najve-
čjega manjšinskega lastnika. Janez Bojc 
je zaposlen v družbi Žito d.d., kjer opravlja 
funkcijo predsednika uprave. Po poklicu 
je univerzitetni diplomirani ekonomist. Ja-
nez Bojc ima veliko izkušenj tudi kot član 
in predsednik nadzornih svetov. Trenutno 
je predsednik nadzornega sveta Adriatic 
Slovenica d.d.

Delničarja/predlagatelja:
KD Kapital d.o.o.

Jure Kvaternik
član uprave

Adriatic Slovenica d.d.
Gabrijel Škof

predsednik uprave
Cergolj Matej

član uprave
Elektro Ljubljana, podjetje za 

distribucijo električne energije, d.d.
predsednik uprave

Andrej Ribič, spec. za menedž.
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SV 611/2012 Ob-3662/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca 
iz Maribora, opr. št. SV 611/2012 z dne 
19. 7. 2012, je bila nepremičnina, 2,5-sob-
no stanovanje, številka 21, v III. nadstropju, 
v izmeri 67,30 m2, v večstanovanjski stavbi, 
na naslovu, Stantetova ulica 12, Maribor, 
stoječi na parceli številka 929/1, katastrska 
občina 678 – Spodnje Radvanje, last dol-
žnika in zastavitelja družbe Contrast d.o.o., 
na podlagi prodajne pogodbe št. 113/2007, 
sklenjene dne 30. 11. 2007, s prodajalcem 
Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., 
zastavljena za zavarovanje denarne terja-
tve upnice Nove Kreditne banke Maribor 
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Mari-
bor, matična številka 5860580000, v višini 
70.000,00 EUR s pripadki.

SV 398/12-1 Ob-3663/12
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger 
iz Maribora, opr. št. SV 398/12-1, z dne 
19. 7. 2012, je bila nepremičnina – vrstna 
stanovanjska hiša – objekt št. 13, v zadružni 
soseski Ribniško selo S 11, stoječa na par-
celi št. 197/5, stanovanjska stavba, v izmeri 
91 m2 in dvorišče, v izmeri 220 m2, k.o. 638 
Krčevina, na naslovu Terčeva ulica 47, 2000 
Maribor, katero je zastaviteljica Horvat Bre-
da pridobila na podlagi Pogodbe o medse-
bojnih premoženjskih razmerjih z dne 23. 6. 
1994, sklenjene med Stanovanjsko zadru-
go Maribor z.o.o. kot prodajalcem in Horvat 
Bredo kot kupovalko, zastavljena v korist 
banke – upnice Banke Celje d.d. Bančna 
skupina Banke Celje, s sedežem na naslo-
vu Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, matična 
številka 5026121000, za zavarovanje nepo-
sredno izvršljive upničine denarne terjatve 
do kreditojemalke (dolžnice) Brede Horvat 
– notarke, v višini 53.200,00 EUR s pripadki 
in z obrestno mero v višini 6,50 % letno in je 
fiksna; z morebitnimi zamudnimi obrestmi, 
oblikovanimi v skladu z veljavnimi zakonski-
mi predpisi; z vsemi pripadki in morebitnimi 
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem 
vračila terjatve; z vračilom glavnice kredita 
v 24 mesečnih obrokih, ki zapadejo v plači-
lo zadnjega dne v mesecu in z zapadlostjo 
zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 
30. 6. 2014 oziroma takoj, če se izpolnijo 
pogoji iz 8. točke Pogodbe o dolgoročnem 
kreditu št. 074037/3.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 12988/2012 Os-3509/12
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL 

12988/2012 z dne 1. 2. 2012, je bil v korist 
upnika Mlinar & Slovenc podjetje za geodet-
ske storitve d.o.o., Dolenjska cesta 43, Ljub-
ljana, dne 9. 5. 2012 opravljen rubež nepre-
mičnine, stanovanja z oznako: 1, s površino 
208,9 m2, v 3. nadstropju stavbe na naslovu, 
Cesta Ceneta Štuparja 92, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2012

Oklici o začetku 
vzpostavitve 

pravnega naslova

N 58/2009 Os-2525/12
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici Ire-

ni Peer v nepravdni zadevi predlagateljev 
Žnidar Marinke, Žnidar Vitomira in Prose-
nik Branke, ki jih zastopa Mejač Vesna s.p., 
udeleženca Radovac Ivana, ki ga zastopa 
odvetnik Matjaž Klep iz Celja, zoper naspro-
tno udeleženko Konfekcija Kora d.d., ki jo za-
stopa skrbnica za poseben primer, odvetnica 
Andreja Ferme iz Celja, o predlogu za vzpo-
stavitev etažne lastnine z dne 14. 9. 2009 in 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine pri ne-
premičnini – stanovanju, v izmeri 61,02 m2, 
ki obsega 3 sobe, kuhinjo, kopalnico, hodnik 
in druge prostore, vse v 1. nadstropju stano-
vanjske hiše na naslovu Šolska pot 1, Rade-
če, dne 24. 4. 2012 izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listi-
ne – kupoprodajne pogodbe, o prodaji stano-
vanja, v izmeri 61,02 m2, ki obsega 3 sobe, 
kuhinjo, kopalnico, hodnik in druge prostore, 
vse v 1. nadstropju stanovanjske hiše na na-
slovu Šolska pot 1, Radeče, sklenjene dne 
12. 12. 1991 med Konfekcijo Kora Radeče 
po zastopnici Mariji Mirt kot prodajalcem in 
Medved Ivanom 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 pravil-
nost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
ni zgoraj navedene listine, oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja postopka.

Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2012

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

P 650/2011 Os-2824/12
Okrožno sodišče v Celju je po okrožni 

sodnici Zlatki Maroša Čop, v pravdni zadevi 
tožeče stranke Republika Slovenija, Ministr-
stvo za finance, Davčni urad Ljub ljana, ki ga 

zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji 
oddelek v Celju, zoper toženo stranko: 1. 
Sascha Marton Lojen, Žlavsova 8, Vojnik, 
2. Anton Lojen, Žlavsova 8, Vojnik, 3. Toni 
Lojen, Otemna 9, Šmartno v Rožni doli-
ni, zaradi ugotovitve solastninskega deleža 
(pcto. 50.000,00 EUR), na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dne 
20. 3. 2012 sklenilo:

za začasnega zastopnika za prvo toženo 
stranko Sascha Marton Lojen, se imenuje 
odvetnik Igor Benkoč, Ljub ljanska cesta 3a, 
Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal prvo tože-
no stranko vse do takrat, dokler prvo tožena 
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pila pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da 
je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 3. 2012

VL 211046/2011 Os-3417/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, 
razvoj in trženje elektronskih komunikacij 
in opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Mari-
bor, proti dolžniku Ernadu Muković, Tržaška 
cesta 40, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoni-
ti zastopnik odvetnik Franjo Martinec, Ko-
menskega ul. 16, Ljub ljana, zaradi izterjave 
5.141,81 EUR, sklenilo:

dolžniku Ernadu Muković, Tržaška 
cesta 40, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ posta-
vi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
odvetnik Martinec Franjo, Komenskega 16, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2012

VL 49520/2012 Os-3507/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Tanja Nosković, Trg 
republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku Urošu 
Mramor, Knezov Štradon 17, Ljub ljana, ki 
ga zastopa odvetnica Andreja Medved, Slo-
venska c. 55/c, Ljub ljana, zaradi izterjave 
7.675,91 EUR, sklenilo:

dolžniku Urošu Mramor, Knezov Štradon 
17, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se posta-
vi odvetnico Medved Andrejo, Slovenska 
cesta 55/C, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-

blaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2012

VL 166795/2010 Os-3545/12
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvršilni 
zadevi upnice Metalke stanovanjske stori-
tve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljub ljana, 
proti dolžniku RS, Ministrstvo za obrambo 
Ljub ljana, Vojkova cesta 55, Ljub ljana, ki ga 
zastopa RS, Državno pravobranilstvo, Šu-
bičeva 2, Ljub ljana – poštni predali, Brahim 
Demi, Črtomirova ulica 9, Ljub ljana, ki ga 
zastopa zakonita zastopnica odvetnica Kar-
la Nahtigal, Brnčičeva ulica 31, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 360,82 EUR, sklenilo:

dolžniku RS Ministrstvo za obrambo, Ljub-
ljana, Vojkova cesta 55, Ljub ljana, Brahim 
Demi, Črtomirova ulica 9, Ljub ljana, 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 od-
vetnica Karla Nahtigal, Brnčičeva 31, Ljub-
ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 10. 7. 2012

IV P 108/2012-6 Os-3191/12
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po 

okrožni sodnici svetnici Suzani Kontesta-
bile, v pravdni zadevi tožeče stranke Elene 
Ramadan, Streliška pot 14, Nova Gorica, ki 
jo zastopa Maja Krašovec Orel, odvetnica iz 
Nove Gorice, zoper toženo stranko Miodra-
ga Savovića, začasno bivališče Streliška pot 
14, Nova Gorica, dejansko neznanega biva-
lišča, zaradi razveze zakonske zveze, izven 
naroka, dne 4. 6. 2012 in 7. 6. 2012 sklenilo:

tožencu Miodragu Savoviću se postavi 
začasni zastopnik, odvetnik Mitja Matelič iz 
Nove Gorice, Gradnikove brigade 6.

Začasni zastopnik ima v tem postop-
ku vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika in to vse do takrat, dokler tožena 
stranka ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 6. 2012

Oklici dedičem

D 31/2011 Os-3524/12
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je 

v teku zapuščinski postopek po pokojni Ma-
riji Černoret, neznanega bivališča, rojeni 
12. 7. 1888, umrli 12. 3. 1921.

Objave sodišč
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Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Mariji Černoret, 
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Bre-
žicah, v enem letu od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 10. 7. 2012

D 378/2010 Os-3525/12
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je 

v teku zapuščinski postopek po pokojni Te-
reziji Gobec, nazadnje stanujoči Dolenja vas 
pri Artičah 53, Artiče, rojeni 22. 10. 1878, 
umrli 1. 2. 1942.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Tereziji Gobec, 
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Bre-
žicah, v enem letu od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 10. 7. 2012

D 248/2012 Os-2986/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojni Ani 
Rihteršič, hčerki Ažbeta, rojeni 3. 7. 1931, 
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 
16. 3. 2012, nazadnje stanujoči Ulica V. Pre-
komorske brigade 3, Celje.

Zapustnica oporoke ni napravila, zato je 
nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnica 
je bila vdova, otrok ni imela. Ker dedičev I. 
dednega reda ni, je sodišče z dopisom z dne 
17. 4. 2012 pozvalo Leo Visočnik (sestrična 
moža), Vero Premrl in Suzano Javšnik, ki so 
bile navedene v smrtovnici, da sodišču spo-
ročijo ali uveljavljajo dedno pravico po zapu-
stnici in tudi na podlagi katerega pravnega 
naslova. Ker na dopis sodišča v danem roku 
niso odgovorile, je sodišče štelo, da dedne 
pravice po zapustnici ne uveljavljajo.

Glede na navedeno pridejo v poštev de-
diči II. dednega reda (starši oziroma zapu-
stnikovi bratje in sestre oziroma nečaki in 
nečakinje oziroma njihovi potomci) oziroma 
če teh ni, dediči III. dednega reda (zapustni-
kove babice in dedi oziroma tete in strici ozi-
roma sestrične in bratranci oziroma njihovi 
potomci), katerih podatki (imena in priimki, 
rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi 
osebni podatki) sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od ob-
jave tega oklica na oglasni deski sodišča 
in v Uradnem listu RS. Če se dediči v do-
ločnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče 
opravilo in zaključilo zapuščinski postopek 
tako, da bo štelo, da je zapuščina brez de-
diča in bo zapustničino premoženje v skladu 
z 9. členom Zakona o dedovanju poslala 
lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2012

D 832/2011, D 833/2011 Os-3235/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojnemu Ju-
riju Hrastniku, kmetovalcu, rojenemu 22. 3. 
1877, državljanu SFRJ, poročenemu, umr-
lemu 4. 2. 1962, nazadnje stanujočemu La-
homno 24, Laško, in po pokojni Ani Hrastnik, 

rojeni 24. 7. 1886, državljanki SFRJ, vdovi, 
umrli 7. 2. 1963, nazadnje stanujoči Laho-
mno 24, Laško.

Po zapustnikoma je nastopilo dedova-
nje na podlagi zakona. Zakoniti dediči I. 
dednega reda po pokojnemu Juriju Hrastni-
ku so vdova Ana Hrastnik, ki je zapustnika 
preživela, in potomci, po pokojni vdovi Ani 
Hrastnik pa potomci. Zapustnika sta imela 
sina Fortunata Hrastnika, ki ju je preživel, 
vendar je sedaj tudi že pokojen. Tako pridejo 
za dedovanje v poštev dediči po pokojnem 
sinu zapustnikov, ki so dedne izjave že po-
dali. Sodišču pa ni znano, če sta zapustnika 
imela še kakšnega potomca.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od obja-
ve tega oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2012

D 416/2012 Os-3568/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojnemu 
Stanislavu Vrečku, sinu Janeza, upokojen-
cu, rojenemu 1. 2. 1922, državljanu Repu-
blike Slovenije, vdovcu, umrlemu 3. 5. 2012, 
nazadnje stanujočemu Kovačičeva ulica 9, 
Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je 
nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Po 
podatkih sodišča sta zapustnikova zakonita 
dediča prvega dednega reda sin Vladimir 
Vrečko in nezakonska hči, katere ime in dru-
gi osebni podatki sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva zapustnikovo nezakon-
sko hči in vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasi-
jo sodišču v enem letu od objave tega oklica 
na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Po preteku tega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 6. 2012

I D 2478/2011 Os-2179/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod 

opr. št. I D 2478/2011, v teku zapuščinski 
postopek, po pokojnem Marijanu Bronislav 
Česen, sinu Franca, rojen 10. 9. 1921, umrl 
31. 12. 2002, nazadnje stanujoč na nezna-
nem naslovu.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je 
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je 
bil samski in ni zapustil potomcev. Sodišču 
ni znan nihče od dedičev po zapustniku.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2012

D 172/2010 Os-3567/12
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod 

opr. št. D 172/2010 vodi zapuščinski po-

stopek po pokojni Neži Golob, rojeni 5. 12. 
1871, umrli 16. 10. 1946, nazadnje stanujoči 
Rošnja 24.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. 
Rošnja, ki so bile zapustnici vrnjene kot čla-
nici agrarne skupnosti.

S tem oklicem sodišče poziva dediče 
zapustnice, da se priglasijo k dedovanju. Če 
se ne bodo priglasili bo sodišče eno leto po 
objavi tega oklica odločilo na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 7. 2012

Oklici pogrešanih

N 4/2012 Os-3453/12
Peter Kobetič, rojen 19. 5. 1900, naza-

dnje stanujoč Breg pri Sinjem vrhu 16, pošta 
Vinica, umrl neznano kdaj, je nedvomno že 
pokojni, ni pa mogoče dobiti dokazila o nje-
govi smrti.

Poziva se vse, ki kaj vedo o Petru Ko-
betiču, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl, da 
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, 
najkasneje v treh mesecih po objavi tega 
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega 
roka, imenovanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 7. 2012

N 7/2012 Os-3454/12
Štefan Bukovec, rojen 2. 5. 1890, na-

zadnje stanujoč Ručetna vas 6, pošta Čr-
nomelj, umrl neznano kdaj, je nedvoumno 
že pokojni, ni pa mogoče dobiti dokazila 
o njegovi smrti.

Poziva se vse, ki kaj vedo o Štefanu 
Bukovcu, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl, da 
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, 
najkasneje v treh mesecih po objavi tega 
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega 
roka imenovanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 7. 2012

N 3/2012 Os-3455/12
Franc Kobe, rojen 14. 12. 1895, naza-

dnje stanujoč Špeharji 10, pošta Vinica, 
umrl neznano kdaj, je nedvomno že pokoj-
ni, ni pa mogoče dobiti dokazila o njegovi 
smrti.

Poziva se vse, ki kaj vedo o Francu Ko-
betu, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl, da to 
sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, 
najkasneje v treh mesecih po objavi tega 
oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega 
roka, imenovanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 7. 2012

N 9/12 Os-3569/12
Okrajno sodišče v Trbovljah vodi po opr. 

št. N 9/2012 na predlog predlagateljice Ivan-
ke Urbanija, Žvarulje 3, Izlake, ki jo zastopa 
odvetnica Milena Lukmar iz Zagorja ob Savi, 
postopek o razglasitvi za mrtvega Antona 
Capuder (sin Capuder France in Capuder 
Martina), rojenega 23. 5. 1897, v Žvaruljah, 
Zagorje b Savi, zadnji znani naslov W.V. 
Loch Box 48, N.A. Amerika, ki ga zastopa 
skrbnik za posebni primer Center za social-
no delo Zagorje ob Savi.

O pogrešanem, razen podatka, da je 
v zemljiški knjigi v k.o. 1881 Kandrše, še ve-
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dno vpisan kot lastnik parcel 1114/0, 1116/1, 
1116/2, 1117/0, 1124/2, 1123/0, vse do celo-
te, drugih informacij o pogrešancu ni.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o življenju in smrti pogrešanega Antona Ca-
pudra, rojenega 23. 5.1879, W.V. Loch Box 
48, N.A. Amerika, naj to javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 7. 2012
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Zavarovalne police preklicujejo 

Balant Jožef Peter, Prušnikova uli-
ca 51, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 
50500050709, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnq‑328105

Čančer Dušan, Artiče 51A, Artiče, zava-
rovalno polico, št. 11028124, izdala zavaro-
valnica Grawe d.d. gni‑328113

Druzovič Irena, Drbetinci 66a, Vitomarci, 
zavarovalno polico, št. 50500018093, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnm‑328109

Filipič Alojz, Iljaševci 51, Križev-
ci pri Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 
50500034820, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnd‑328093

Jurič Barbara, Božje 8, Oplotnica, za-
varovalno polico, št. 50500079513, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnw‑328074

Kerčmar Željko, Čikečka vas 51, Prose-
njakovci - Partosfalva, zavarovalno polico, 
št. 50500113273, izdala zavarovalnica KD 
Življenje. gnz‑328096

Mautinger Alan, Opatje selo 14B, Miren, 
zavarovalno polico, št. 1113801 - ponud-
ba, izdala zavarovalnica KD Zavarovalnica. 
gnt‑328077

Osvald Alex, Kasalova ulica 5, Domžale, 
zavarovalno polico, št. 50500055150, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnl‑328110

Papež Aleksandra, Selce 47, Voličina, 
zavarovalno polico, št. 50500094091, izda-
la zavarovalnica KD Življenje. gnu‑328076

Ščavničar Milan, Nunska Graba 11, Lju-
tomer, zavarovalno polico, št. 50500080568, 
izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnm‑328084

Zadravec Tjaša, Malgajeva 8, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 50500060182, izdala 
zavarovalnica KD Življenje. gnk‑328086

Spričevala preklicujejo 

Arčon Meta, Lukežiči 24, Renče, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Nova Gorica, 
izdano leta 2012. gni‑328088

Božič Vesna, Cankarjeva 80, Nova 
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 2011. 
gno‑328107

Dolinšek Blažka, Kardeljev trg 3, Velenje, 
indeks za 1. do 4. letnik Srednje tehniške 
šole Celje, izdan od 1981/82 do 1984/85. 
gnv‑328100

Drnovšek Miha, Brezje 16, Dob, spriče-
valo 3. letnika Erudio izobraževalnega cen-
tra, izdano leta 2011. gnj‑328087

Filipović Ljubiša, Ulica Stefanje Nema-
nje B.B., Kotor Varoš, BIH, diplomo Srednje 
gradbene šole I. Kavčiča v Ljubljani, št. di-
plome 11-88/89. gns‑328103

Hotko Suzana, Veliki Obrež 18, Dobova, 
spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključno 
spričevalo, SŠGT Novo mesto, izdano leta 

Preklici

1993, 1994 in 1995, izdano na ime Bubnarič 
Suzana. gnb‑328070

Javornik Luka, Žalna 29 b, Grosuplje, 
spričevalo 2. letnika Srednje strojne in ke-
mijske šole v Ljubljani, izdano leta 2010. 
gny‑328072

Jogurinec Aleksander, Pobrečje 108/a, 
Videm pri Ptuju, spričevalo 8. razreda OŠ 
Breg. gnb‑328095

Kos Darija, Vaška pot 31a, Radomlje, 
diplomo Univerze v Ljubljani, Biotehniške 
fakultete, izdano leta 2008. gnd‑328068

Kristovič Tinkara, Besednjakova ulica 5, 
Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije 
Maribor, izdano leta 2001. gnr‑328079

Lesjak Tjaša, Čopova ulica 5, Žalec, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje (smer turistični tehnik), izda-
no leta 2002. gnx‑328098

Lesjak Tjaša, Čopova ulica 5, Žalec, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje (smer turistični tehnik), št. 
I-TT 312, izdano leta 2003. gnw‑328099

Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljuto-
mer, maturitetno spričevalo Srednje vzgo-
jiteljske šole Ljubljana, izdano leta 2008. 
gnc‑328094

Perne Lara, Ulica Rudija Papeža 3, 
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje šole 
Jesenice, št. I/V-380-2, izdano leta 2012. 
gns‑328078

Puš Sebastjan, Jelše pri Otočcu 5, Oto-
čec, zaključno spričevalo Šolskega centra 
Novo mesto, izdano leta 2000. gnv‑328075

Rudonjić Daliborka, Cesta v Staro vas 1, 
Postojna, spričevalo 4. letnika Srednje šole 
Srečka Kosovela v Sežani, izdano leta 
1997, izdano na ime Subotić Daliborka. 
gnn‑328083

Skubic Vesna, Belokriška ce-
sta 36, Portorož - Portorose, spričevalo 4. 
letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2012. 
gnh‑328064

Šinkovec Barbara, Kregarjevo 10a, Ka-
mnik, spričevalo 4. letnika Šolskega centra 
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2011. 
gne‑328067

Špende Mandić Branka, Groblje 2a, 
Domžale, diplomo Filozofske fakultete v 
Ljubljani, št. 142/84-85, izdano leta 1984, 
izdano na ime Špende Branka. gny‑328097

Drugo preklicujejo 

Avtoprevozništvo, Anton Golob s.p., 
Mala Kostrevnica 27, Šmartno pri Litiji, li-
cenco št. 000261/003, za vozilo Mercedes 
Sprinter, reg. št. LJ HL-584, izdala Obrtna 
zbornica Slovenije. gnu‑328101

Avtoprevozništvo, Anton Golob s.p., 
Mala Kostrevnica 27, Šmartno pri Litiji, licen-
co št. 011405/002, za vozilo Peugot Boxer, 
reg. št. LJ 91-3GA, izdala Obrtna zbornica 
Slovenije. gnt‑328102

Barbara Prah s.p., Gornja Prekopa 23 A, 
Kostanjevica na Krki, potrdilo za voznika Đu-

zelić Ramo, št. 006878/BGD29-2-3103/2008. 
gnj‑328112

Divjak Radko, Rožno 46, Blanca, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500015135000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnx‑328073

Erjavec Janez, Bunčani 22C, Ver-
žej, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500033553000, izdal Cetis d.d. 
gnk‑328111

Furman Mateja, Blato 7, Slovenske Ko-
njice, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, št. 3/4046, izdano pri Ministrstvu za šol-
stvo in šport, izdano leta 2009. gnh‑328089

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 
6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izka-
znice in enotnega žiga pooblaščenih inženir-
jev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 
55/11) neveljavne enotne žige in izkaznice 
pooblaščenih inženirjev: Juan Antonio So-
brino Almunia, Doctor, Ingeniero, G-3192, 
Miloš Šušteršič, inž. geod., Geo0037; izka-
znico pooblaščenega inženirja Janez Reple, 
inž. grad., G-2197. Ob‑3679/12

Kosmač Jernej, Lokovec 41A, Celje, 
študentsko izkaznico, št. 19404325, izdala 
Ekonomska fakulteta. gnf‑328066

Leskovac Vid, Rožna pot 3, Brezovi-
ca pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 
21110194, izdala Fakulteta za družbene 
vede. gnr‑328104

Malić Kemal, Eipprova ulica 19, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 01009477, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnz‑328071

Mijatović Pejo s.p. - Cestni, Cesta koman-
danta Staneta 39, Medvode, osnovno licenco 
skupnosti, št. licence 008431, veljavnost do 
6. 2. 2013, izdala Obrtna zbornica Slovenije, 
na ime Mijatovič Pejo. gno‑328082

Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10, 
Šenčur, dovolilnico, št. 1010927 za državo 
BiH, oznaka države: 070. gnt‑328106

Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p., 
Gorenje 104, Stara Cerkev, licenco, št. 
007867/003, za vozilo Volvo FH 42TB/38-6, 
registrska št. LJ 35-5TV. gnq‑328080

Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p., 
Gorenje 104, Stara Cerkev, potrdilo za voz-
nika, št. 007867/SŠD26-2-4341/2011, izda-
no na ime Aleksandar Kitić, veljavno od 18. 
10. 2011 do 26. 10. 2012, izdano pri OZS, 
izdano leta 2011. gnp‑328081

Raquel d.o.o., Zadobrovška cesta 20A, 
Ljubljana - Polje, dovolilnici, št. 0000247 in 
0000248, za državo Hrvaška, oznaka drža-
ve 191/11. gng‑328065

Trojner David, Zgornja Ščavnica 1, Sv. 
Ana v Slov.goricah, potrdilo o uspešno opra-
vljenem preizkusu strokovne usposobljeno-
sti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 607191, izdano pri Ministrstvu za promet, 
izdano leta 1997. gnc‑328069

Weingerl Otmar s.p., Babnikova ulica 6A, 
Maribor, licenco, št. 7103. gnl‑328085

Žitnik Alojz s.p., Suška cesta 26, Škofja 
Loka, evidenco voznika Djordjevič Nena-
da, št. potrdila 006361/MJ63-2-11043/2007, 
potečeno 6. 3. 2008 in potrdilo, št. 006361/
BGD63-2-3142/2008, potečeno 6. 11. 2008. 
gnr‑328108
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