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Javni razpisi

Št. 3312-14/2007-15
Ob-21038/07
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena
v zvezi s 4. členom Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 58/2007; v nadaljevanju:
Uredba) objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa.
Predmet javnega razpisa je:
namen A): sofinanciranje delovanja
nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov v zvezah in združenjih, povezanih
s kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri izvajanju
strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na celotnem območju Republike Slovenije;
namen B): sofinanciranje delovanja različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj,
povezanih s kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri
izvajanju strokovnih prireditev, informiranju
in usposabljanju podeželskega prebivalstva
na ožjem območju Republike Slovenije;
namen C): sofinanciranje izvedbe programa, predvidenega v Periodičnem načrtu za izvajanje Nacionalnega programa za
enake možnosti žensk in moških za obdobje
2006-2007, in sicer:
1. Aktivnosti ozaveščanja in izobraževanja o varovanju in krepitvi zdravja za podeželske in kmečke ženske;
2. Ozaveščanje o različnih oblikah nasilja in izobraževanje o pravicah za podeželske in kmečke ženske.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju, za leto
2007 znaša:
– za namen A): do višine 104.323 EUR;
– za namen B): do višine 79.286 EUR;
– za namen C): do višine 4.172 EUR.
II. Upravičenci.
Upravičenci do podpor iz I. poglavja tega
javnega razpisa so:
– za namen A):
zveze in združenja, ki so registrirani na
podlagi predpisa, ki ureja društva (razen
Zveze slovenske podeželske mladine in
Zveze kmetic Slovenije) in imajo v svojem

temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na
področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti na celotnem območju Republike Slovenije, v skladu s 15. členom
Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne
15. december 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna
in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o
spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L
št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1857/2006/ES);
– za namen B):
nevladne in neprofitne oblike sodelovanja
kmetov in drugih neprofitnih združenj, ki so
registrirani na podlagi predpisa, ki ureja društva, in imajo v svojem temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na področju kmetijstva
in s kmetijstvom povezanih dejavnosti na
ožjem območju Republike Slovenije, v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES;
– za namen C):
nevladne in neprofitne oblike sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, ki
so registrirani na podlagi predpisa, ki ureja
društva in imajo v svojem temeljnem aktu
opredeljeno, da delujejo na celotnem območju Republike Slovenije in zastopajo interese podeželskih žena, skladno s Periodičnim
načrtom za izvajanje Nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških za
obdobje 2006-2007.
III. Pogoji za dodelitev sredstev.
1. Vlagatelj mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili,
ki so v njej navedeni;
2. Vlagatelj mora predložiti dokazila o zastopanosti aktivnega članstva;
3. Vlagatelj mora predložiti dokazila o
zagotavljanju predstavitve dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti;
4. Vlagatelj mora predložiti dokazila o
izvajanju izobraževanja na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti;
5. Vlagatelj mora predložiti dokazila o
delovanju na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti;
6. Obravnavane bodo vloge, katerih višina opravičljivih stroškov bo višja od 1.300,00
EUR;
7. Upravičenec, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
pridobitve sredstev.
IV. Omejitve

1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna
sredstva Republike Slovenije ali sredstva
Evropske unije, tako da skupna višina dodeljenih javnih sredstev ne presega višine
dovoljene državne pomoči za posamezen
ukrep. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namene tega ukrepa znaša do
100 odstotkov upravičljivih stroškov;
2. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu s programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Tak upravičenec ne more
pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov
kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter
vrnitev vseh pridobljenih sredstev, skupaj z
zamudnimi obrestmi;
3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev.
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
se upravičencem dodelijo:
– za namena A) in B) iz točke I. tega
javnega razpisa: do 50% upravičljivih stroškov;
– za namen C) iz točke I. tega javnega
razpisa: do 100% upravičljivih stroškov;
Upravičljivi stroški za upravičence za
namene A), B) in C) točke II. tega javnega
razpisa so:
– stroški, povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem (najemnine prostorov, honorarji predavateljev, materialni stroški, povezani z izvedbo izobraževanja);
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe, publikacij, potni
stroški, najemnine razstavnih prostorov);
– predstavitve, katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih danega proizvoda, morajo biti
nevtralni in zagotavljati, da imajo v njih pro
izvajalci enake možnosti predstavitve.
DDV je upravičen strošek v primeru, ko
ga upravičenec ne more izterjati na podlagi
nacionalnih predpisov.
Upravičenec mora zagotoviti razliko
sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa.
Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih za

Stran

5504 /

Št.

65 / 20. 7. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/2007), na podlagi zahtevka za izplačilo, poročila o izvajanju programa ter kopij
računov in dokazil o plačilu računov.
VI. Poraba sredstev.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo.
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi
in dokazili o plačilu računov, ter poročilom
o izvedenem programu, morajo upravičenci predložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljevanju: ARSKTRP) najkasneje do
20. 11. 2007.
Kot osnova za izplačilo se upoštevajo
računi, ki se nanašajo na predloženi letni
program dela in so datirani od 1. 1. 2007
do vložitve zahtevka, razen za namen C od
1. 1. 2006 do vložitve zahtevka.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1.
2.
3.
4.
5.

1
Zastopanost aktivnega članstva
Zagotavljanje predstavitve
svoje dejavnosti kmetijskim
uporabnikom in javnosti
Sodelovanje s sorodnimi
organizacijami
Zagotavljanje pomoči
kmetijskim gospodarstvom na
področju usposabljanja
Delež lastnih sredstev za
izvedbo programa
Skupaj:

Delež
(%)
2
10

Max. ocenitev
3
5

Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo
pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje
direktor ARSKTRP v soglasju z ministrom,
pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja pozove
na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 5 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev. Prepozno prispele vloge in vloge, ki po dopolnitvi
niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene,
se zavrže, neutemeljene pa se zavrne.
O vlogah odloči direktor ARSKTRP z odločbo oziroma sklepom. Odločba o odobritvi
sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih
sredstev.
ARSKTRP bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri upravičencu.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Max. št.
točk
4
50

25

5

125

30

5

150

15

5

75

20

5

100

100

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Sofinancirane bodo
vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril
dosegle najmanj 200 točk. Sredstva bodo
razdeljena na osnovi deleža doseženih točk
od možnega števila točk, v sorazmerju razpoložljivih sredstev in skupne vrednosti zaprošenih sredstev glede na delež doseženih
točk.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa na
internetni strani http: //www.arsktrp.gov.si/
ali na ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana,
vsak delavnik med 9. in 15.30, ob petkih pa
med 9. in 14.30 v sprejemni pisarni.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, klicni
center, tel. 01/580-77-92, ki je dosegljiva
vsak delavnik od 9. do 15.30, ob petkih pa
od 9. do 14.30.
IX. Rok in način prijave.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 27. 8. 2007
(velja poštni žig).
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis – Društva 2007«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve.
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 29. 8. 2007 ob 10. uri na ARSKTRP.

500

Ob-20827/07
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter po sklepu Občinskega sveta in Programa prodaje
občinske in finančnega premoženja z dne
23. 4. 2007 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
a) Zazidano stavbno zemljišče v industrijski coni Žerjav, parc. št. 29, k.o. Žerjav,
v izmeri 217 m2.
Izhodiščna cena je 6.056,04 EUR.
b) Zazidano stavbno zemljišče v industrijski coni Žerjav, parc. št. 30, k.o. Žerjav,
v izmeri 498 m2.
Izhodiščna cena je 13.898,19 EUR.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno - kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe.
3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidene na omenjeni parceli;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši kot 6 mesecev.
V primeru, da je kupec iz katere druge
države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
najnižje ponudbene vrednosti na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna
na Koroškem, podračun EZR pri UJP Radlje
ob Dravi, številka: 01216-0100010176 sklicna 00 datum.
Varščino lahko poravnate do 6. 8. 2007
do 9. ure.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
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plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po
izbiri ponudnika.
4. Rok za oddajo ponudbe:
Rok za predložitev ponudbe pod točko a)
in b) je 6. avgust 2007 do 10. ure.
Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
s pripisom »Ponudba za prodajo nepremičnine«. Ponudba se odda na sedež Občine
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki opravi pogajanja z namenom čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena.
Kontaktni osebi za dodatne informacije
sta Nada Vačun, tel. 02/870-48-16 in Andreja Polajner, tel. 02/870-48-11.
Občina Črna na Koroškem
Ob-20828/07
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter po sklepu občinskega sveta in Programa prodaje
občinske in finančnega premoženja z dne
23. 4. 2007 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
a) Poslovni prostor na naslovu Center
111, par. št. 257/3, k.o. Črna, 36,99 m2,
Izhodiščna cena je 12.925,64 EUR.
b) Stanovanje na naslovu Center 111,
par. št. 257/3, k.o. Črna, 78,99 m2
Izhodiščna cena je 30.272,46 EUR.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za:
a) Poslovni prostor na naslovu Center
111, par. št. 257/3, k.o. Črna, 36,99 m2;
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidene na omenjeni parceli;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši kot 6 mesecev.

b) Stanovanje na naslovu Center 111,
par. št. 257/3, k.o. Črna, 78,99 m2;
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidene na omenjeni parceli;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši kot 6 mesecev.
V primeru, da je kupec iz katere druge
države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po
izbiri ponudnika.
4. Rok za oddajo ponudbe:
Rok za predložitev ponudbe pod točko a)
in b) je 6. avgust 2007, do 10. ure.
Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
s pripisom »Ponudba za poslovni prostor ali
Ponudba za stanovanje«. Ponudba se odda
na sedež Občine Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki opravi pogajanja z namenom čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Št. 430-0026/2007
Ob-20845/07
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) in 31. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ur. l.
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 4.000 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na
območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva;
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– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2007;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge, navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Osnovna merila
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– delež izvedenega programa od celotne
vrednosti programa,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški
– stroški izvedbe aktivnosti, planiranih v
letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti,
– drugi stroški, povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov izkazanih
na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 31. 12.
2006. Dodeljena sredstva se morajo porabiti
v letu 2007.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št.
8 (Silvija Kouter).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
se dobijo na Mestni občini Murska Sobota,
Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktni
osebi sta Silvija Kouter in Štefan Cigan.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno
30. 8. 2007.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti na hrbtni strani opremljen z nazivom
in naslovom vlagatelja in na sprednji strani
označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s
pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo 31. 8. 2007.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve
sredstev odloči župan s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajstih dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku osem
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dni od prejema poziva nanj ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je sedem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine
Murska Sobota v roku osmih dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 330-1/2007
Ob-20867/07
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07), objavlja
javni razpis
za pokrivanje stroškov promocije in
razstave na sejmih
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2007, so v okviru postavke »1123 Programi
razvoja podeželja« za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, zagotovljena sredstva v višini do 16.000 EUR za pokrivanje
stroškov promocije in razstave na sejmih.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
upravičenih stroškov promocije in razstave
na sejmih.
Upravičenci so društva in združenja, ki
delujejo na območju Občine Litija.
Občina Litija sklene na podlagi objavljenega javnega razpisa z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100%
upravičenih stroškov promocije in razstave na sejmih. Upravičeni stroški so stroški
udeležbe, potni stroški, stroški publikacij,
najemnine razstavnih prostorov.
3. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo,
telefon, davčno in matično številko, številko
računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– letni finančno ovrednoten program, ki
vključuje tudi predračun o višini stroškov
sodelovanja na sejmu,
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– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v
tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino
sredstev.
4. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim prijaviteljem bo Občina Litija sklenila
pogodbo za pokrivanje stroškov promocije
in razstave na sejmih.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in
dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih
sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Potencialni prejemniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva
odpiranja prispelih vlog. Upravičencem se
izda sklep o višini odobrenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev
lahko upravičenec vloži upravni spor v roku
30 dni od prejema sklepa.
5. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 6. 8. 2007.
Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini
Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje)
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani
ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj
– Javni razpis pokrivanje stroškov promocije
in razstave na sejmih«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in
v roku iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 330-1/2007
Ob-20868/07
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 20. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07), objavlja
javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov
tovornega transporta iz odročnih krajev
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2007, so v okviru postavke »1123 Programi
razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v
višini do 16.000 EUR za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
operativnih stroškov tovornega transporta
subjektom, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so
registrirani in opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
Občina Litija sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem, pogodbo o pokrivanju operativnih
stroškov tovornega transporta. Upravičenci
so upravičeni do pomoči za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2007.

3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni
razpis se lahko prijavi subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati
pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo,
telefon, davčno in matično številko, številko
računa in ime banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo
območij (kraji), kjer bo opravljal transport
in višino mesečnih stroškov. Vlogi morajo
biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– odločba o registraciji oziroma izpisek iz
sodnega registra,
– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim subjektom transporta bo Občina Litija
sklenila pogodbo za pokrivanje operativnih
stroškov transporta.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in
dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih
proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 6. 8. 2007.
Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje)
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani
ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji
strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta v letu 2007«, na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in
v roku iz 6. točke tega razpisa, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 330-1/2007
Ob-20869/07
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 11. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07), objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
naložbe v kmetijska gospodarstva
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
razpisa: Občina Litija razpisuje nepovratna
finančna sredstva za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2007 v okvirni višini do
30.000 EUR iz proračunske postavke 1123
Programi razvoja podeželja.
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so Naložbe v
kmetijska gospodarstva – Ukrep 1, in sicer
za naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje,
molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa
in jajc.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj,
perutnine in kuncev.
Ukrep je namenjen za dosego naslednjih
ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
3. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska
gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki
se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju občine
ali obdelovalne kmetijske površine v Občini
Litija in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v
tem javnem razpisu.
4. Omejitve za pridobitev sredstev
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
5. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi navede osnovne podatke:
ime in priimek, KMG-MID, telefonsko številko, davčno številko, številko računa in ime
banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov – ustrezno prostorsko dokumentacijo.
6. Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, pri tem se šteje raba kmetijskih
zemljišč po GERK-ih.
7. Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov za območja z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov investicije za ostala območja.
Kolikor investicijo izvajajo mladi kmetje v
petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči lahko
poveča za 10%;
– najmanjši znesek dodeljen pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pomoči pa 5.000
EUR na kmetijsko gospodarstvo.
8. Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
9. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. Občina Litija
lahko od posameznega vlagatelja zahteva
dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje
upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za
pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi),
– poročilo o opravljenem delu.
10. Rok in mesto oddaje vloge na javni
razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
30. 8. 2007.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo
izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji
bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa se
pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom pošiljatelja in na prednji strani
ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis naložbe v kmetijska gospodarstva«, na
naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270
Litija.
Občina Litija

Št.

65 / 20. 7. 2007 /

Stran

5507

Št. 330-1/2007
Ob-20870/07
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Litija za programsko obdobje 2007
– 2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o
proračunu Občine Litija za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 20/07) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2007
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2007 so, v okviru postavke »1122 Kmetijsko
svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena sredstva v višini 14.650 EUR.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu
2007.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene
v letu 2007.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se prijavijo društva in
združenja s področja kmetijstva, ki morajo
izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju Občine Litija
– sedež izven Občine Litija, če je več
kot polovica registriranih članov društva iz
območja Občine Litija
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine
Litija in je v interesu Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev
sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena z
datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj
navede: naziv oziroma ime društva, sedež,
funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe,
telefonsko številko in/ali številko mobitela,
davčno številko, navesti – zavezanec za
DDV (da/ne), številko transakcijskega računa in naziv banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz Občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program
dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da upravičenec za ta namen v
tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih
virov, če pa je, navede vir in višino sredstev.
5. Način obravnave vlog: prispele vloge
bo obravnavala komisija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev.
6. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je do 16. 8. 2007.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini
Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni
razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2007«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
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7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa:
potencialni prejemniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva
odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana
je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni
od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani v času
razpisa dvignejo na Občini Litija, Jerebova
14, soba 39, kontaktna oseba: Peter Repovš oziroma je na voljo na občinski spletni
strani: www.litija.si.
Občina Litija
Ob-21031/07
Na podlagi 48. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
ZSV-UPB2), 3. člena Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 72/04), Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99,
127/03, 125/04, 120/05, 140/06), 48. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 67/06), Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo
storitev (uradni list RS, številka 16/04) ter
Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje
službe pomoči na domu (Uradni list RS,
št. 121/04 in 65/05), objavlja župan Občine
Kamnik
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
storitev pomoči na domu v Občini
Kamnik
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: izvajanje javne
službe Pomoč na domu (gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov).
3. Obseg razpisane koncesije: vodenje
in izvajanje pomoči na domu na celotnem
območju Občine Kamnik, 1 koncesija za
celotno območje, za trenutno 41 oskrbovancev.
4. Predviden začetek in čas trajanja koncesije: koncesionar mora pričeti z izvajanjem storitve pomoči na domu s prvim dnem
naslednjega meseca po podpisu koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 10 let, z možnostjo enkratnega
podaljšanja za isto obdobje, kot je bila razpisana koncesija.
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: za celotno območje Občine
Kamnik.
6. Uporabniki storitev, za katero se razpisuje koncesija: neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko (v
skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev),
7. Delovna razmerja zaposlenih: se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva. Koncesionar se zavezuje, da bo
zaposlil vse dosedanje oskrbovalke javne
službe pomoč na domu, ki so zaposlene pri
dosedanjem izvajalcu javne službe, Centru
za socialno delo Kamnik.
8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: so določeni v 7. členu Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva,
48. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in 4. členu Odloka o pogojih
in postopkih za podeljevanje in prenehanje
koncesije za opravljanje službe pomoči na
domu v Občini Kamnik.
9. Dokazila o izpolnjevanju predpisanih
pogojev: so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
– orientacijska cena – urna postavka
(efektivna ura) – največ 45 točk;
– organizacija izvajanja javne službe
– največ 30 točk;
– izobrazbena struktura delavcev – največ 3 točke;
– program dela za 5 let – največ 8 točk;
– reference o dosedanjem delu s populacijo – največ 5 točk;
– ocena tehničnih sredstev in opreme
– največ 5 točk;
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja, za katerega bo podeljena koncesija – največ 4 točke;
– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom odločajo v primeru, ko dva ponudnika dosežeta
enako število točk.
11. Rok in način prijave na javni razpis:
rok za prijavo na javni razpis je 14. 9. 2007
do 10. ure. Prijave na javni razpis se pošljejo
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom:
»Prijava na javni razpis Koncesija pomoč na
domu – Ne odpiraj.« Na hrbtni strani pošiljke
mora biti napisan naslov ponudnika.
12. Rok za izbiro med ponudbami: odpiranje bo dne 14. 9. 2007 ob 11. uri, v sejni
sobi št. 17, pritličje, Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik. Odpiranje bo javno. Na
podlagi mnenja Socialne zbornice komisija v
roku 10 dni po prejemu mnenja pregleda in
oceni ponudbe. Občinska uprava nato izda
odločbo o izbiri koncesionarja.
13. Organ, ki bo odločil o koncesiji in organ, ki je pooblaščen za sklenitev pogodbe
Na predlog komisije za koncesije občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Kamnik.

14. Dodatne informacije: Marjeta Benkovič, tel. 83-18-111 in Katja Vegel, tel.
83-18-142. Razpisna dokumentacija in podrobnejša navodila za izpolnjevanje so na
voljo na spletnih straneh Občine Kamnik
(www.kamnik.si).
Občina Kamnik
Št. 030-5/2007-2
Ob-21033/07
Župan Občine Postojna objavlja na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna in
Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 in Ur.
l. RS, št. 58/07)
razpis
za mesto odgovornega urednika
(odgovorne urednice) javnega glasila
Občine Postojna »Postojna 1909«
Kandidat (kandidatka) mora predložiti
naslednja dokazila:
1. življenjepis z obveznimi podatki:
– ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj
rojstva;
– dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
– navedba poklica, za katerega je usposobljen;
– naziv organizacije, kjer je zaposlen, in
delo, ki ga opravlja;
– dokazilo o morebitnih referencah s
področja novinarskega dela
in
2. programsko zasnovo glasila.
Kandidat (kandidatka) mora poleg zakonskih izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ne sme biti lastnik, solastnik, član organov vodenja, upravljanja ali nadzora, niti
zaposlen oziroma sodelavec pri medijih, ki
delujejo na lokalni ravni v Občini Postojna,
2. ne sme biti v ožjem sorodstvenem razmerju z županom, podžupanom ter podžupanjo Občine Postojna.
Ožji družinski člani so zakonec oziroma
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in
starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki
živijo v skupnem gospodinjstvu.
Ne gre za redno zaposlitev. O kandidatu
oziroma kandidatki bo odločitev sprejel občinski svet občine Postojna, ki bo tudi določil
višino plačila za opravljeno delo.
Prijava mora prispeti na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna
do vključno petka, 27. 7. 2007, s pripisom
»Razpis za odgovornega urednika – Ne odpiraj«.
Upoštevane bodo le popolne prijave (z
vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev), ki bodo vložene pravočasno.
Na podlagi posredovanih prijav bo župan
Občine Postojna oblikoval predlog kandidata (kandidatke) in ga posredoval v odločitev
Občinskemu svetu Občine Postojna.
Kandidati (kandidatke) bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejeti odločitvi.
Občina Postojna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

65 / 20. 7. 2007 /

Stran

5509

Javne dražbe
Št. 478-6/2007
Ob-20826/07
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
list RS št. 12/2003 in spremembe) ter na
podlagi sklepa Občinskega sveta Občine
Jesenice, št. 032-7/2007 z dne 22. 6. 2007,
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja naslednjo
javno dražbo
za prodajo zemljišča
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
Postopek javne dražbe vodi Strokovna
komisija za izvedbo postopkov razpolaganja
z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice (pristojna komisija).
II. Predmet prodaje:
– Stavbno zemljišče na Kočni, parc. št.
145/31, pašnik v izmeri 991 m2, vpisano pri
vložni št. 20, k.o. Blejska Dobrava.
Zemljišče s parc. št. 145/31, k.o. Blejska
Dobrava, ni komunalno opremljeno, vendar
v neposredni bližini potekajo lokalni javni
komunalni vodi (vodovod, plinovod). Predmetno zemljišče tudi neposredno meji na
javno cesto tako, da je dostop na zemljišče
mogoč. Za komunalno opremljenost predmetnega zemljišča bo kupec poskrbel sam
– na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice leži zemljišče s parc. št. 145/31, k.o.
Blejska Dobrava, v območju J4/S1 – ve in
je namenjeno stanovanjski gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška enodružinska
zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna
pogodba v obliki notarskega zapisa.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja.
Izklicna cena za zemljišče s parc. št.
145/31, k.o. Blejska Dobrava, znaša
70.361,00 EUR (brez DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR.
V. Pogoji in pravila javnih dražb
1. Zemljišče se proda v celoti po sistemu
videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost
in stroške sklenitve pravnega posla v obliki
notarskega zapisa plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Višina varščine: pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860707, s pripisom »varščina za javno dražbo«. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe na njihov transakcijski račun.

5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani
prodajalca – Občine Jesenice, katerega
bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Položena varščina se
všteje v kupnino.
6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti
na kraju javne dražbe ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) o
plačanih davkih in prispevkih določenih z
zakonom, staro največ 30 dni,
– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30
dni (samo za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p. (s.p.),
staro največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu,
če gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s
pogoji javne dražbe,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, (fizične osebe,
s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
7. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če sta dva
ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno,
nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša
cene.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
8. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.

12/03 in spremembe). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 8. 8. 2007, ob
12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Dodatne informacije o zemljišču: za
vse dodatne informacije v zvezi s prodajo
zemljišča s parc. št. 145/31, k.o. Jesenice,
lahko pokličete na tel. 04/58-69-280, in sicer
v času uradnih ur od dneva objave javne
dražbe do 7. 8. 2007.
Občina Jesenice
Št. 478-434/2007-3200
Ob-20829/07
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03, sklepa
Občinskega sveta Občine Ljutomer št.
478-10/2007-3238 z dne 10. 7. 2007, sklepa št. 478-10/2007-3236 z dne 10. 7. 2007
in sklepa št. 478-10/2007-3237 z dne 10. 7.
2007, objavlja Občina Ljutomer na podlagi
sklepa sprejetega na seji Komisije o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem Občine Ljutomer dne 20. 6.
2007 naslednjo
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: stavbna zemljišča v Ljutomeru in Stročji vasi,
– parc. št. 1752/8 travnik 3, v izmeri
1945 m2, vlož. št. 1323, k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1081/4, v velikosti 6445 m2,
vlož. št. 1529, k.o. Ljutomer,
– parc. št. 180/3, njiva, v izmeri 245 m2 in
parc. št. 180/7, dvorišče, v izmeri 908 m2,
stanovanjska stavba, v izmeri 224 m2,
vlož. št. 191, k.o. Stročja vas.
Zemljišče pod prvo alineo se nahaja v
stanovanjski soseski S-3 v Ljutomeru in je
namenjeno izgradnji večstanovanjskega
bloka oziroma objekta F, v velikosti okrog
24 m x 12 m. Objekt je lahko etažnostni
P+2+M (P+3).
Zemljišče pod drugo alineo je namenjeno
izgradnji poslovnega objekta.
Zemljišči pod tretjo alineo predstavljata
celoto in sta namenjeni izgradnji individualne stanovanjske hiše. Stari objekt je bil
porušen in odstranjen.
Vsa zemljišča so naprodaj po sistemu
videno – kupljeno, v zatečenem stanju.
Rok izgradnje vseh treh objektov je v
3 letih od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Odtujitev nepremičnine pred izpolnitvijo
vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni
možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil
pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan
nepremično vrniti v last Občini Ljutomer, po
enaki ceni, kot jo je kupil, brez revalorizacije.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicne cene (na dan 30. 6. 2007,
brez DDV):
– prva alinea: 30.292,00 EUR,
– druga alinea: 69.224,00 EUR,
– tretja alinea: 20.733,00 EUR.
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Najnižji znesek višanja za vse alinee:
250,00 EUR.
Kupnina zajema vrednost stavbnega
zemljišča in stroške komunalne opreme. V
strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objektov na javno
infrastrukturo in priključnih taks.
Kupci se zavežejo na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do svojih zemljišč.
Kupnina se revalorizira z indeksom rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notarski zapis, overitev, DDV) in morebitne
parcelacije zemljišč krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe. Prodajalka krije stroške cenitve
zemljišč in objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Način in rok plačila kupnine: kupci se
zavežejo kupnino plačati v roku 8 dni od
izstavitve računa. Pred plačilom kupnine in
ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni
možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu
ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v torek, dne 7. 8. 2007 ob 9. uri,
v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica
1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije:
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti parcele oziroma zemljišča (za katerega
nakup so zainteresirani) na račun Občine
Ljutomer št. 01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se
mu varščine ne vrne.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
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Ob-21035/07
Vabilo k javni dražbi
za prodajo delnic družbe Stol, Industrija
pohištva, d.d., Kamnik
1. Razpisniki dražbe
1.1. Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnica
47.955 delnic družbe Stol, Industrija pohištva, d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45,
Kamnik (v nadaljevanju: družba).
1.2. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica
15.337 delnic družbe.
1.3. D.S.U., družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o., v likvidaciji, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ki je imetnica 111.047 delnic družbe.
2. Predmet dražbe
2.1. Predmet dražbe je paket 174.339 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic družbe, ki so izdane v obliki
nematerializiranih vrednostnih papirjev in
vpisane pri Klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, kar predstavlja 89,84% osnovnega kapitala družbe.
3. Izklicna cena
3.1. Izklicna cena za 1 delnico znaša
41,35 EUR.
4. Pogoji dražbe in sklenitev pogodbe
4.1. Dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
4.2. Dražitelji lahko zvišujejo izklicno
ceno za najmanj 0,50 EUR na delnico (korak dražbe).
4.3. Osnova konkuriranja ponudnikov na
dražbi je samo cena.
4.4. Na dražbi lahko sodelujejo le osebe, ki so do 6. 8. 2007 do 12. ure vplačale
varščino v višini 700.000,00 EUR. Varščino
je potrebno vplačati na transakcijski račun
Slovenske odškodninske družbe, d.d., št.:
29000 – 0001929284, odprt pri Bank Austria, d.d., z navedbo »varščina – Stol«.
Z vplačilom varščine iz prejšnjega odstavka se šteje, da je dražitelj sprejel izklicno ceno. Za dražitelja se šteje tudi ponudnik,
ki ni pristopil na dražbo, vendar je plačal varščino v skladu s tem vabilom. Kolikor bi pravočasno vplačalo varščino več dražiteljev
in na dražbi nobeden ne bi zvišal cene, se
šteje, da je kupec predmeta dražbe tisti, ki
izkaže, da je izmed vseh dražiteljev časovno
najprej oddal nalog banki za plačilo varščine
pod pogojem, da je imel nalogodajalec v
trenutku naloga na svojem transakcijskem
računu prosta denarna sredstva najmanj v
višini varščine.
Potrdilo o vplačilu varščine in potrdilo
ali izjavo banke o stanju prostih denarnih
sredstev najmanj v višini varščine na računu
nalogodajalca v trenutku oddaje naloga za
plačilo, iz katerih bo razviden točen čas (ura;
minuta; sekunda) trenutka oddaje naloga in
stanja o prostih denarnih sredstvih v času
oddaje naloga, mora vsak dražitelj predložiti
predsedniku dražbene komisije najkasneje
do pričetka dražbe. Če dražitelj prej navedenega potrdila ne predloži oziroma se dražbe
ne udeleži, se za datum in čas oddaje naloga štejeta datum in čas, ki sta navedena
na potrdilu o nakazilu, s katerim razpolaga
Slovenska odškodninska družba, d.d.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena prvi naslednji delovni
dan po zaključku dražbe. Vplačana varščina
se ne obrestuje.

Dražitelju, ki na dražbi uspe, se varščina
šteje za aro, ki se všteje v izpolnitev obveznosti plačila kupnine razpisniku dražbe
– Slovenski odškodninski družbi, d.d.
4.5. Pred pričetkom dražbe se morajo
predstavniki dražiteljev izkazati z originalnim potrdilom o vplačilu varščine in priložiti
številko transakcijskega računa za primer
vračila vplačane varščine. Pooblaščenci
se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim
pooblastilom za dražbo. Zakoniti zastopniki vabljenih pravnih oseb morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od
sedmih dni pred dnevom dražbe.
Kolikor bo na dražbi paket delnic, ki
predstavlja predmet dražbe, dražilo več ponudnikov skupaj, morajo ti imeti skupnega
pooblaščenca.
4.6. S trenutkom razglasitve prodaje
predmeta dražbe dražitelju s strani predsednika dražbene komisije se šteje, da je
prodajna pogodba za predmet dražbe sklenjena za kupnino, doseženo na dražbi. Ne
glede na navedeno pa se prodajalci – razpisniki dražbe in dražitelj, ki je na dražbi uspel,
zavezujejo z namenom zagotovitve dokaza
o sklenitvi oziroma vsebini pogodbe v roku 3
delovnih dni skleniti pisno pogodbo o prodaji
in nakupu delnic družbe.
4.7. Pisna pogodba o prodaji in nakupu
delnic družbe bo vsebovala poleg običajnih
sestavin tudi naslednje klavzule:
»Plačilo razlike v ceni«
Kolikor bi v naslednjih 18 mesecih od
dneva sklenitve te pogodbe prišlo do kakršnihkoli dodatnih nakupov delnic družbe
s strani kupca ali z njim povezane osebe,
in bi bila cena za delnico, ki bi jo v primeru
dodatnih nakupov plačal kupec ali z njim povezane osebe, višja od cene, dogovorjene v
tej pogodbi, se kupec zavezuje prodajalcem
plačati tudi celotno razliko med takšno ceno
in prodajno ceno za delnico, dogovorjeno s
to pogodbo.
Za definicijo povezanih oseb se uporabljajo določbe 11. do 13. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99
in ostali).
Kolikor bo kupec v naslednjih 18 mesecih od dneva sklenitve te pogodbe sam ali
preko tretjih oseb za svoj račun delno ali v
celoti odtujil delnice družbe po ceni, ki bo
višja od dogovorjene cene za delnico po tej
pogodbi, se zavezuje prodajalcem plačati
celotno razliko v doseženi prodajni ceni za
vsako delnico, ki je predmet te pogodbe.
Kupec se zavezuje razliko v ceni v primeru iz prvega odstavka plačati brez poziva in
v roku 5 dni po izvršenem dodatnem nakupu
(v primeru dodatnih nakupov), v primeru iz
tretjega odstavka pa brez poziva in v roku 5
dni po izvršeni prodaji delnic (v primeru prodaje), na transakcijske račune prodajalce,
navedene v pogodbi.
Kolikor kupec ne izpolni obveznosti v
rokih prejšnjega odstavka, pride v zamudo.
Zakonite zamudne obresti začnejo teči s prvim dnem zamude. O dodatnem nakupu ter
izvršeni prodaji je dolžan kupec nemudoma
pisno obvestiti vse prodajalce.
»Predkupna pravica«
Pogodbene stranke so sporazumne, da
kolikor bi v naslednjih 18 mesecih od dneva
sklenitve te pogodbe kupec želel prodati
delnice družbe, ki so predmet te pogodbe,
po ceni, ki bi bila enaka ali nižja od cene,
dogovorjene s to pogodbo, imajo prodajalci
predkupno pravico pri nakupu teh delnic.
Kolikor bi uveljavili predkupno pravico vsi
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prodajalci, jo uveljavljajo sorazmerno glede
na število delnic, ki jih imajo v trenutku sklenitve pogodbe.
Kupec je dolžan o vsaki nameravani prodaji delnic iz prejšnjega odstavka nemudoma obvestiti vse prodajalce s priporočeno
pošto in jim ponuditi delnice v nakup pod
enakimi pogoji.
Kolikor kateri od prodajalcev ne uveljavlja predkupne pravice za sorazmerni delež
njegovih delnic, sta druga prodajalca upravičena do nakupa delnic družbe v sorazmerju
s številom delnic, ki jih imata v trenutku
sklenitve te pogodbe.
Prodajalci imajo pravico, da v roku 10 delovnih dni od dneva prejema kupčevega obvestila iz prejšnje točke uveljavijo predkupno
pravico, dogovorjeno s to pogodbo.
»Končne določbe«
Prodajalci ne odgovarjajo za pravne in
stvarne napake na predmetu te pogodbe.
Kupec priznava, da se je pri odločanju o
sklenitvi te pogodbe v celoti zanesel na svojo lastno oceno družbe in priznava, da te pogodbe ne sklepa, oziroma delnic ne kupuje,
na podlagi zaupanja v kakršnokoli izrecno
ali implicitno izjavo ali jamstvo prodajalcev.
Kupec izjavlja, da mu je stanje sredstev,
obveznosti in poslovanja družbe v celoti
znano. Kupec tudi izjavlja, da mu je znano,
da prodajalci kot delničarji družbe niso imeli
vpogleda v sredstva, obveznosti in poslovanje družbe in so o tem seznanjeni izključno
iz letnih poročil.
Vsaka pogodbena stranka nosi svoje
stroške, povezane z izpolnitvijo te pogodbe
ter prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje.
Nobene informacije, sporočila za javnost
ali obvestila glede te pogodbe ni mogoče
izdati, ne da bi stranke pogodbe vnaprej
pisno odobrile njegovo obliko in vsebino;
pri čemer pa take omejitve ne veljajo za nobeno razkrivanje podatkov, ki ga zahtevajo
nadzorni organi, veljavna zakonodaja ali veljavna pravila kateregakoli trga vrednostnih
papirjev, niti za obvestilo ali objavo v javnih
medijih s strani pogodbenih strank, za katero pogodbene stranke po njihovi lastni razumni presoji menijo, da je nujna za popravo
in/ali odgovor na kakršnokoli navedbo, ki se
pojavi v javni sferi (razen s strani pogodbenih strank) v zvezi s to pogodbo oziroma v
zvezi s prodajo delnic družbe.
Način izvajanja in izpolnjevanja obveznosti iz zgornjih klavzul ter druge stranske
določbe bodo podrobneje dogovorjene med
strankami v pogodbi o prodaji in nakupu
delnic družbe.
4.8. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, se
zavezuje kupnino za predmet dražbe, doseženo na dražbi, poravnati v roku 15 dni
od dneva dražbe iz točke 6.1. tega vabila,
in sicer na transakcijske račune prodajalcev
– razpisnikov dražbe.
Kolikor kupec – uspeli dražitelj svoje obveznosti ne izpolni pravočasno, pride v zamudo. Zakonite zamudne obresti začnejo
teči s prvim dnem zamude. V primeru zamude plačila pogodbenih obveznosti lahko
prodajalci odstopijo od pogodbe brez naknadnega roka za izpolnitev obveznosti. V
primeru odstopa od pogodbe se pogodba
šteje za razvezano z dnem, ko kupec prejme obvestilo o odstopu od pogodbe, prodajalci-razpisniki dražbe pa lahko z delnicami,
ki so predmet dražbe, prosto razpolagajo. V
primeru odstopa od pogodbe so prodajalci
upravičeni zadržati znesek vplačane varšči-

ne, ki se med prodajalce – razpisnike dražbe razdeli v sorazmerju z njihovimi deleži v
osnovnem kapitalu družbe.
4.9. Prodajalci – razpisniki dražbe se zavezujejo v roku 3 delovnih dni po plačilu celotne kupnine in morebitnih zakonitih zamudnih obresti s strani dražitelja, ki je na dražbi
uspel, vsak za svoj del delnic izdati nalog
za preknjižbo delnic v centralnem registru
Klirinške depotne družbe, d.d., Ljubljana na
ime kupca – uspelega dražitelja.
5. Pravila dražbe
5.1. Pisni izvodi Pravil dražbe bodo na
voljo 1 uro pred razpisano dražbo v prostoru, kjer se bo dražba opravila.
6. Datum, čas in kraj dražbe
6.1. Dražba se bo odvijala na sedežu
Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala
ulica 5, Ljubljana, dne 7. 8. 2007, ob 10. uri,
v sejni sobi (4. nadstropje).
7. Končna pojasnila
7.1. Tega vabila k dražbi v nobenem primeru ni šteti za ponudbo razpisnikov dražbe za prodajo delnic družbe Stol, Industrija
pohištva, d.d., Kamnik.
7.2. Razpisniki dražbe si pridržujejo pravico preklicati dražbo, razpisano s tem vabilom, najkasneje do začetka dražbe.
7.3. Vse informacije v zvezi z dražbo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik od 13.
do 15. pri Špeli Medved, tel. 01/58-94-881.
Slovenska odškodninska družba, d.d.
Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d.
D.S.U., družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o., v likvidaciji
Ob-21183/07
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02) in 40. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) ter Odloka o proračunu
Občine Žiri za leto 2007 (Uradni list RS z
dne 30. 3. 2007)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, tel.
04/50-50-700, faks: 04/51-05-444, e-pošta:
obcina.ziri@obcina.ziri.si.
2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:
Predmet prodaje sta dve gradbeni parceli v okviru zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo Plastuhova grapa,
ki se prodajata vsaka posebej:
2.1 Enota št. 2 v velikosti 316 m2
a) Enoto sestavljajo:
– zemljišče s parc. št. 866/14, travnik, v
izmeri 256 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh;
– zemljišče s parc. št. 1270/7, travnik, v
izmeri 45 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh;
– zemljišče s parc. št. 861/3, travnik, v
izmeri 15 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh.
Zemljišča imajo status nezazidanega
stavbnega zemljišča. Po ZN je na parcelni enoti št. 2 predvidena izgradnja dvostanovanjske hiše. Komunalni vodi elektrike,
vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije
so v neposredni bližini. Dostop je asfaltirana cesta.
b) Izklicna cena za enoto je 18.328,00
EUR in vključuje pripadajoči davek na dodano vrednost.
c) Varščina je 1.832,00 EUR.
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d) Najnižji znesek višanja je 500,00
EUR.
e) Nepremičnina ni obremenjena.
f) Izklicna cena vključuje komunalni prispevek.
g) Prodajalec si na nepremičnini, ki je
predmet ponudbe, zadrži trajno in brezplačno služnost za uporabo, pregledovanje in
vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture, ki se nahajajo na teh nepremičninah.
Služnostna pravica se vpiše v zemljiško
knjigo.
2.2 Enota štev. 6 v velikosti 375 m2
a) Parcelo sestavljajo:
– zemljišče s parc. št. 866/10, travnik, v
izmeri 149 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh;
– zemljišče s parc. št. 1270/15, travnik, v
izmeri 36 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh
– zemljišče s parc. št. 861/11, travnik, v
izmeri 190 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh.
Zemljišča imajo status nezazidanega
stavbnega zemljišča. Po ZN je na parcelni
enoti štev. 6 predvidena izgradnja vrstne
hiše. Komunalni vodi elektrike, vodovoda,
meteorne in fekalne kanalizacije so v neposredni bližini. Dostop je asfaltirana cesta.
b) Izklicna cena za enoto je 21.750,00
EUR in vključuje pripadajoči davek na dodano vrednost.
c) Varščina je 2.175,00 EUR.
d) Najnižji znesek višanja je 500,00
EUR.
e) Nepremičnina ni obremenjena.
f) Izklicna cena vključuje komunalni prispevek.
g) Prodajalec si na nepremičnini, ki je
predmet ponudbe, zadrži trajno in brezplačno
služnost za uporabo, pregledovanje in vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture,
ki se nahajajo na teh nepremičninah. Služnostna pravica se vpiše v zemljiško knjigo.
3. Vplačilo varščine:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino iz točke 2.1c) oziroma
2.2c) na transakcijski račun Občine Žiri št.
01347-0100007346.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana kavcija vračunala v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni
od dneva dražbe.
4. Vrsta pravnega posla:
Občina Žiri bo z uspelim dražiteljem v
10 dneh po javni dražbi sklenila prodajno
in služnostno pogodbo. V primeru, da bo
kateri od dražiteljev vložil ugovor na potek
javne dražbe in bo ugovor pravnomočno
zavrnjen, bo Občina Žiri pogodbo sklenila
v 10 dneh po pravnomočnosti odločbe o
zavrnitvi ugovora. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, ponudnik pa zadrži njegovo varščino. Sklenitev
služnostne pogodbe je bistvena sestavina
prodajnega posla.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora kupnino plačati v roku
8 dni od sklenitve prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Žiri štev.
01347-0100007346. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Kupec pridobi lastninsko
pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov, povezanih s prodajnim poslom, vključno s stroški overitve prodajalčevega podpisa
na pogodbi. Če kupec ne poravna kupnine
in stroškov v navedenem roku, se šteje pogodba za razdrto, ponudnik pa zadrži njegovo varščino.
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6. Vknjižba lastninske pravice na ime
kupca bo možna šele po plačilu celotne kupnine.
7. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo v prostorih Občine Žiri
na Loški cesti 1 v Žireh, v sejni sobi v I.
nadstropju, v ponedeljek, 6. avgusta 2007,
in sicer ob 11. uri za nepremičnino pod točko 2.1 in ob 12. uri za nepremičnino pod
točko 2.2.
8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja fizična ali pravna oseba, ki se izkaže,
da ima sedež na območju EU in ki predloži
potrdilo o plačilu varščine. Pred pričetkom
javne dražbe morajo dražitelji predložiti:
– potrdilo o plačani varščini z navedbo
gradbene parcele, ki jo bodo dražili;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji
(osebni dokument za fizične ali izpisek iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, za
pravne osebe);
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe;
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik;
– celotno številko računa in ime banke za
primer vračila kavcije.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške in dajatve v
zvezi s prodajnim poslom nosi kupec. Na
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati,
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
10. Ustavitev postopka:
Komisija za vodenje in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine lahko s soglasjem župana do sklenitve
prodajne pogodbe postopek javne dražbe
ustavi, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
11. Informacije:
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na Občini
Žiri, tel. 04/50-50-700 pri Idi Filipič-Pečelin,
ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
Občina Žiri
Ob-21184/07
Na podlagi internih navodil za izvedbo
metod razpolaganja in oddaje v najem z dne
25. 4. 2006 in sklepov uprave DARS d.d.,
št. 98/1 z dne 5. 2. 2007 in 617/2 z dne 4. 7.
2007, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje ponovno razpisuje
javno dražbo
za prodajo 5 specialnih blindiranih vozil,
ki bo v sredo, dne 1. 8. 2007, ob 9. uri,
v prostorih DARS d.d., Avtocestna baza
Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, sejna
soba.
Razpis je razdeljen v pet sklopov
1. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
308D, nabavljeno leta 1996, z močjo mo-
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torja 58 KW in prostornino 2298 ccm ter
277.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo
v januarju 2007 odjavljeno iz prometa.
2. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D CS-BL, nabavljeno leta 1996, z močjo
motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter
341.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo
v aprilu 2007 odjavljeno iz prometa.
3. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D CS-BL, nabavljeno leta 1999, z močjo
motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter
274.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo
v aprilu 2007 odjavljeno iz prometa.
4. sklop: specialno vozilo MB Sprinter
312D CS-BL, nabavljeno leta 1997, z močjo
motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter
414.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo
v avgustu 2006 odjavljeno iz prometa.
5. sklop: specialno vozilo MERCEDES
310D, nabavljeno leta 1994, z močjo motorja 70 KW in prostornino 2874 ccm ter
134.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo
v decembru 2006 odjavljeno iz prometa.
Izklicna cena je določena v znesku brez
DDV in znaša 19.810,55 EUR za vse sklope skupaj oziroma po posameznih sklopih v
naslednjih zneskih:
1. sklop:
Specialno vozilo MB
Sprinter 308D,
2. sklop:
Specialno vozilo MB
Sprinter 312D CS – BL
3. sklop:
Specialno vozilo MB
Sprinter 312D CS – BL
4. sklop:
Specialno vozilo MB
Sprinter 312D,
5. sklop:
Specialno vozilo
MERCEDES 310D,

4.361,13 EUR

2.731,18 EUR

6.887,83 EUR

2.298,86 EUR

3.531,55 EUR

Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene na posamezni sklop je 100,00
EUR.
Ogled predmetov prodaje vozil je možen
v ponedeljek 23. 7. 2007, sredo 25. 7. 2007
in ponedeljek 30. 7. 2007 med 10. in 13. uro,
na lokaciji Avtocestne baze Ljubljana, Grič
54, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi pri
Jereb Dušanu, tel. 01/51-88-418.
Prijava za sodelovanje na dražbi mora
biti dana v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki jo zainteresirani dražitelji, na podlagi zahteve za posredovanje le-te, podane na elektronski naslov prodajalca: prodaja@dars.si
ali na faks št. 01/300-98-75, pridobijo v elektronski obliki.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno za posamezni sklop, ki je določena
v tem razpisu za omenjene sklope. Dražba
je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi
najvišjo ponudbo. Ponudba veže do sklenitve pogodbe in do takrat ni mogoče več
odstopiti od ponudbe. Ugovori se podajajo
do zaključka zapisnika o dražbi za posamezni sklop.
Razpisni pogoji so naslednji
1. Dražitelj mora prijavo za sodelovanje
na javni dražbi, s priloženim potrdilom o
plačani kavciji, poslati priporočeno po pošti
ali oddati osebno na naslov: DARS d.d.,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, 1. nadstropje, soba
107, označeno na naslednji način: »Sodelo-

vanje na javni dražbi: »Prodaja 5 specialnih
blindiranih vozil«.
V levem zgornjem kotu dražitelji označijo
svoj naziv in naslov.
Prijava mora prispeti najkasneje do 31. 7.
2007 do 12. ure.
V prijavi dražitelj navede, za kateri sklop
bo sodeloval na dražbi. Sodeluje lahko na
enem ali več sklopih, ki jih navede v prijavi.
2. Kavcija za posamezn-i/e sklop-/e
mora biti plačana pred prijavo na javno dražbo na transakcijski račun DARS d.d. št.
06000-0112292446, celotno preostalo vrednost oziroma 90% pogodbenega zneska
pa mora uspeli dražitelj plačati v roku 8 dni
po izstavitvi računa, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe. Kavcija
za posamezni sklop znaša 10% od vrednosti izklicne cene za posamezni sklop. Če
bo dražitelj sodeloval v postopku dražbe za
vse sklope, lahko poravna kavcijo z enim
plačilom, pri čemer mora v prijavi to izrecno
navesti.
3. Kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
vrne brez obresti v roku 15 dni po sklenitvi
pogodbe.
4. Javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vsi predloženi dokumenti.
5. Pred začetkom javne dražbe je prijavljeni dražitelj dolžan izkazati svojo identiteto oziroma predložiti pisno pooblastilo, iz
katerega izhaja, da je v imenu in za račun
dražitelja, ki ga zastopa, pooblaščen za draženje.
6. Uspešni dražitelj mora kupo-prodajno
pogodbo podpisati najkasneje v roku 8 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj iz razlogov
na njegovi strani ne bo podpisal pogodbe v
postavljenem roku, se šteje, da je odstopil
od nakupa, kavcija pa mu zapade – zadržal
jo bo prodajalec.
7. Dodatne informacije lahko zainteresirani dražitelji pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-11.
DARS d.d.
Št. 352-12/2007-16-04
Ob-21334/07
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, na podlagi Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statuta Občine Laško (Ur.
l. RS, št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) in sklepa Občinskega sveta Laško št.:
352-12/2007, z dne 4. 7. 2007, objavlja
javno dražbo
za prodajo objekta s pripadajočim
zemljiščem
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 03/73-38-700 in faks
03/73-38-740.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je starejša poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Lokavec
5, 3272 Rimske Toplice. Objekt etažnosti
K+P+2 je bil zgrajen leta 1942 ter je dostopen po lokalnem asfaltnem cestišču, v
zadnjem delu po makadamskem cestišču.
Posest sestavljajo nepremičnine parc. št.
505/3 dvorišče, v izmeri 1473 m2 in poslovna stavba 150 m2, vpisani v z.k. vložku 137,
k.o. Lokavec. Na osnovi potrdila Občine Laško, št.: 3502-7/2007, z dne 4. 6. 2007, je
parcelna št. 505/3, k.o. Lokavec, v cenitvenem poročilu vrednotena kot stavbno ze-
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mljišče. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena za nepremičnino znaša
90.442,16 EUR. Najnižji znesek višanja je
1000 EUR. Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se
poravna na TRR Javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško 01257-3000000192, v
osmih dneh po prejetju računa, ki ga bo
prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu kupnine in vseh stroškov,
vključno s stroški cenitve. V primeru, da
kupnina ni plačana v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico zaračunati zakonite
zamudne obresti ali odstopiti od pogodbe,
pri čemer se varščina zadrži.
VII. Datum, kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v četrtek, 9. avgusta
2007, v sejni sobi Občine Laško, Mestna
ulica 2, Laško, z začetkom ob 10. uri.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– fizične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko,
– v primerih, ko se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se
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nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju.
Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju.
IX. Varščina:
– Varščina v višini 10% izklicne cene se
plača na TRR Javnega nepremičninskega
sklada občine Laško 01257-3000000192.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se varščina všteje
v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v
roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. V
primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne
dražbe obdrži varščino.
X. Ostali pogoji javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Dražbo vodi predsednik komisije za
prodajo premoženja in je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj
dražbe.
– Komisija lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla,
pri čemer se dražiteljem povrne dokazljive
stroške nastopa na javni dražbi.
XI. Dodatne informacije o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-700, 03/73-38-712
ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si. V torek,
7. avgusta 2007, je od 10. do 12. ure mogoč
tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne
dražbe.
Občina Laško
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-9/2007-2
Ob-20825/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB2, št.
62/06 – Skl. US: U-I-227/06-17, št. 131/06
– Odl. US: U-I-227/06-27, 11/07 – Skl. US:
U-I-214/05-14 in 33/07) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v
območni enoti Celje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal
pri tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno, kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo o strokovnem izpitu iz
splošnega upravnega postopka, iz katere je
razvidno, kje in kdaj je bil opravljen,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja,
da je državljan Republike Slovenije, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
ter da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in kadre
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upoštevata tudi drugo delo na
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega
dela in stopnja izobrazbe.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana
oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar ga mora opraviti v roku enega
leta od imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu, so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbrani
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor, Območne enote Celje, Krekov trg
9, 3000 Celje ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne

uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-3/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 111-2/2007
Ob-20831/07
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji
Grad, objavlja razpise za:
– učitelja angleškega jezika za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2007
do 31. 8. 2008,
– učitelja angleškega jezika s književnostjo in pedagogiko za določen čas s
polnim delovnim časom od 1. 9. 2007 do
31. 8. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: OŠ Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad,
z oznako »za razpis«.
O izbiri bomo prijavljene kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad
Št. 001/2007
Ob-20832/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) ter v skladu s prvim odstavkom 40.
člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA z dne 3. 2. 2006
in Spremembe ter dopolnitve z dne 14. 6.
2007 ter številka 010/2006-SA z dne 2. 7.
2007) Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta
podsekretar v Javni agenciji RS za
podjetništvo in tuje investicije v Sektorju
za pospeševanje tujih neposrednih investicij.
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma z
magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– znanje tujega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Delovno področje:
– samostojno izvajanje projektov s področja tujih neposrednih investicij (v nadaljevanju TNI);
– sodelovanje pri pripravi programov, poročil in analiz s področja TNI;
– vodenje in izvajanje projekta za izboljšanje podobe Slovenije kot lokacije za TNI;
– samostojno opravljanje storitve za tuje
investitorje;
– strokovna pomoč PSG na področju
TNI;
– pripravljanje in koordiniranje izdelave
analiz, poročil, informacij in drugih gradiv na
delovnem področju;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za
podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu
podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto delovno mesto podsekretar«, na naslov: Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti ali
info@japti, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Dolanc Borisov na tel.
01/58-91-893.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 60/2007
Ob-20861/07
V skladu z 58 in 82. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB2, 131/06) župan Občine Središče
ob Dravi objavlja javni natečaj za zasedbo
položaja delovnega mesta:
tajnik občine.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu na položaju.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen
čas, s polnim delovnim časom za obdobje
5 let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občinske uprave Občine Središče
ob Dravi.
Opis dela:
– vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje dela v občinski upravi,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– zagotavljanje razvoja organizacije,
– druge naloge po odredbi predstojnika.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
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ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna pravna izobrazba,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti še:
– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo kandidata, da ima opravljen državni izpit iz javne uprave,
– izjavo kandidata da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Središče ob
Dravi pridobitev podatkov iz šeste in sedme
alinee iz uradne evidence, pridobitev ostalih
podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo
na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne
prepoveduje.
Skladno z 89. členom ZJU se na javni
natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire
na razpisano delovno mesto, navedeni izpit
opravili najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe,
vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu.
Kod delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je
delovno mesto, za katero se oseba prijavlja,
pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pisne prijave z izjavami o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev
4, 2277 Središče ob Dravi, z oznako »javni
natečaj za položajno delovno mesto tajnika
občine«.
Informacije dobite na tel. 02/741-66 10
(tajništvo).
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se
opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih
dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Občina Središče ob Dravi

Stran

5516 /

Št.

65 / 20. 7. 2007

Št. 110-119/2007-31111
Ob-21013/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 34/07-uradno prečiščeno besedilo
in zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 57/07) mora prijava kandidata
vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, trideset dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-220/2007-31111
Ob-21014/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 34/07-uradno prečiščeno besedilo
in zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu, v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 27/07–
uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 57/07), mora prijava kandidata
vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
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– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-218/2007-31111
Ob-21015/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena v
zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
34/07–uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 3 prosta mesta pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 27/07–
uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 57/07), mora prijava kandidata
vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
pomočnika državnega tožilca, mora prijavi
priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto pomočnika državnega
tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo
pomočnika od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, trideset dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-221/2007-31111
Ob-21016/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/07–uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-21034/07
Svet zavoda Vzgojno-varstvenega zavoda Litija, Bevkova ulica 1, 1270 Litija razpisuje delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 98/05, 129/06 in 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter 5
let delovnih izkušenj v vzgojno-varstvenih
ustanovah.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, dokazilo o dosedanjih delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) in program vodenja zavoda pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Vzgojno-varstvenega
zavoda Litija, Bevkova ulica 1, 1270 Litija, s
pripisom “za razpis ravnatelja”.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o
imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Vzgojno varstveni zavod Litija
Št. 7/2007
Ob-21153/07
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija
(Uradni list RS, št. 110/05 in 13/06) in 35.
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96) Svet zavoda Mladinski center
Litija razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Mladinski center Litija.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
imenovan/a kandidat/kandidatka, ki mora
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo s področja družboslovnih ved ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ekonomske,
pravne, pedagoške ali organizacijske smeri
in opravljen strokovni izpit,
– da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
področju dela z mladimi,
– da obvlada slovenski jezik in izkazuje
znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika,
– da ima smisel za skupinsko delo, delo
s strankami, ustrezne komunikativne sposobnosti ter ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Mandat direktorja/direktorice javnega zavoda traja štiri leta.

Nastop dela: takoj po izbiri kandidata.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
kratkim življenjepisom, opisom dosedanje
poklicne kariere, programom dela in razvoja
zavoda za naslednje mandatno obdobje naj
kandidati/kandidatke v zaprti kuverti pošljejo
v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Javni zavod Mladinski center Litija, Ponoviška
cesta 12, 1270 Litija, s pripisom »Ne odpiraj
– prijava na razpis direktorja MC Litija«.
Kandidati/kandidatke bodo obveščeni/obveščene v zakonitem roku.
Več informacij prejmete na tel.
01/89-80-119 ali 051/443-410 ali na elektronskem naslovu: mc.litija@siol.net.
Javni zavod Mladinski center Litija
Št. 110-225/2007-31111
Ob-21331/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pra-
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vosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-92/2007-31111
Ob-21332/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 41/06 – uradno
prečiščeno besedilo in zadnje spremembe
št. 57/07):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca v Oddelku za evropske zadeve
na sedežu Državnega pravobranilstvu v
Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu. Kandidati morajo izpolnjevati tudi poseben pogoj
višje ravni znanja enega od tujih jezikov, v
katerem se posluje pred mednarodnim sodiščem, določen v tretjem odstavku 25. člena
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznana
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov;
– da je opravil pravniški državni izpit, iz
uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
elektronski naslov kandidata in telefonsko
številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 0181/2009
Ob-20830/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Metlika, št. 478-12/07, z dne 5. 7.
2007, Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Metlika, Mestni trg
24, Metlika.
2. Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 4527, stanovanjska stavba v izmeri
183 m2, dvorišče v izmeri 564 m2, vpisana
pri vl. št. 2738 k.o. Metlika.
3. Zemljišče se nahaja v območju centralnih dejavnosti, kjer je dovoljena gradnja,
ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta
Metlika M-5 (Ur. l. RS, št. 21/97). Območje
je opremljeno z naslednjo infrastrukturo: vodovodno omrežje, elektro omrežje, telefonsko omrežje, kanalizacija, asfaltirana cesta
z javno razsvetljavo. Na zemljišču se nahaja poslovno-stanovanjski objekt – prostori bivše policijske postaje v Metliki, Cesta
bratstva in enotnosti 77. Stavba je v celoti
služila za potrebe policijske postaje. Stavba je podkletena, enonadstropna grajena
zgradba brez podstrešnih prostorov. Dvorišče je asfaltirano za parkirišče. Del dvorišča
je zaseden s služnostno potjo za sosednji
blok in trgovski objekt.
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni izvedenec za gradbeništvo zajema
objekt prostore z naslednjimi površinami:
Klet
Pritličje
Nadstropje
Skupaj

Neto tlorisna površina
132,79 m2
137,32 m2
147,60 m2
417,71 m2

4. Cena nepremičnine: izhodiščna cena
je 206.000,00 EUR
V ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki se prišteje k pogodbeni ceni
(ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako
plača kupec.
5. Nepremičnina se odproda po načelu
»videno – kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji lahko pridobivajo
nepremičnine.
7. Vsebina, rok in način ponudbe:
Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje:
– fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko osebnega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta;
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: Naziv in sedež, ID za

DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe;
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri čemer cena (brez
davka na prodajo nepremičnin) ne sme biti
nižja od izhodiščne;
opredeljen namen zaradi katerega kupuje nepremičnino;
– izjavo da soglaša z razpisnimi pogoji;
– dokazilo o plačani varščini.
Pisno ponudbo z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti
na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika ali oddajo na vložišču Občine
Metlika. Pisno ponudbo je potrebno v zaprti
kuverti dostaviti do vključno 17. 8. 2007 do
12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod
naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! -Ponudba za nakup nepremičnin«.
8. Varščina: za udeležbo na javnem razpisu je potrebno vplačati varščino v višini
10% izhodiščne cene (brez upoštevanega
davka na promet nepremičnin). Varščino je
potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe na račun Občine Metlika, št.
01273-0100016016 odprt pri Banki Slovenije. Predložitev potrdila o vplačani varščini je
pogoj za veljavnost ponudbe.
Vplačana varščina se bo izbranemu ponudniku brezobrestno vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa se bo brez obresti
vrnila najkasneje v roku 30 dni po končanem postopku izbora najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločala županja
Občine Metlika. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila Komisija za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, ki bo po zaključku postopka
predlagala županji izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da
zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed
ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči najugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v
posameznih elementih.
10. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene
pogodba v roku 15 dni od prejema poziva
prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani
ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Metlika in velja, da je izbrani ponudnik
odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
Kupec mora plačati celotno kupnino v
roku 8 dni od sklenitve pogodbe na račun

Občine Metlika št. 01273-0100016016. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnini v
last in posest s vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu
celotne kupnine. V primeru zamude plačila
kupnine tečejo zakonite zamudne obresti
od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne
plačila.
Stroške notarske overitve prodajne pogodbe, davek na promet z nepremičninami
in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo krije kupec.
11. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki
bodo prispele po preteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe
s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ji je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
20. 8. 2007 ob 12. uri na sedežu Občine Metlika, v mali sejni sobi. Pri odpiranju ponudb
lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Županja Občine
Metlika, ali imenovana komisija v soglasju
z županjo, lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina.
16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Kontakta oseba: Mojca Stariha, tel.
07/36-37-423.
Občina Metlika
Št. 34/2007-5
Ob-20846/07
1. Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
a) parc. št. 7699/23 – katastrska kultura
– cesta, v izmeri 142 m2, vl. št. 2469, k.o.
Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 18.371,40 EUR;
b) parc. št. 7699/24 – katastrska kultura
– cesta, v izmeri 107 m2, vl. št. 2469, k.o.
Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 13.843,23 EUR;
c) parc. št. 5364 – katastrska kultura
– pot, v izmeri 97 m2, vl. št. 2202 k.o., Portorož,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 12.378,65 EUR;
d) parc. št. 7621 – katastrska kultura
– vrt, v izmeri 364 m2, vl. št. 2431, k.o. Portorož;
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izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 51.992,00 EUR;
e) parc. št. 1735/5 – katastrska kultura
– njiva, v izmeri 112 m2, vl. št. 2148, k.o.
Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 14.022,74 EUR;
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v
2. točki pod črko a, c, d in e, je že v posesti
fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota
k lastniški hiši fizičnih oseb, stavbno zemljišče, navedeno v 2. točki pod črko b, je v
posesti fizične osebe, na katerem stoji tudi
del stanovanjske stavbe – stopnišče.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo EMŠO in davčne številke ponudnika, v primeru, da je ponudnik fizična
oseba oziroma navedba matične številke
in ID za DDV v primeru, da je ponudnik
pravna oseba;
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra);
– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba poda po poobla
ščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 6. 8. 2007 do
12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod

oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
5. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za prodajo zemljišč v lasti Občine Piran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Župan Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
8. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina
pa zapade v korist Občine Piran. Kupec
mora plačati kupnino v roku, ki bo določen
v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo
razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade v korist Občine Piran.
9. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine Piran za potrebe izgradnje objektov
in omrežij javne komunalne infrastrukture.
Prodajna pogodba za predmet 2b vsebuje
obveznost legalizacije posega v roku 2 let
od podpisa pogodbe.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška
Raktelj, tel. 05/61-750-33 ali na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, Kristina
Ivančič, tel. 05/67-10-325.
Občina Piran
Št. 385/07
Ob-20889/07
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) naslednje
javno vabilo
za nakup nepremičnin v lasti Občine
Tržič (javna ponudba)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
vabila: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmetov prodaje
a) enosobno stanovanje (nezasedeno),
skupne koristne površine 55,11 m2, ki je locirano v mansardi večstanovanjske stavbe
na naslovu Koroška cesta 7, 4290 Tržič, ki
stoji na parc. št. 308, k.o. Tržič,
b) trisobno stanovanje (zasedeno – najemnik), skupne koristne površine 71,26 m2,
ki je locirano v III. nadstropju (mansardi)
večstanovanjske stavbe na naslovu Koroška cesta 7, 4290 Tržič, ki stoji na parc. št.
308, k.o. Tržič,
c) dvosobno stanovanje (nezasedeno),
skupne koristne površine 40,93 m2, ki je locirano v pritličju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cankarjeva cesta 13, 4290 Tržič, ki
stoji na parc. št. 58/8, k.o. Tržič,
d) trisobno stanovanje (zasedeno – najemnik), skupne koristne površine 87,43 m2, ki
je locirano v 1. nadstropju večstanovanjske
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stavbe na naslovu Pot na Zali rovt 3, 4290
Tržič, ki stoji na parc. št. 385/5, k.o. Tržič,
e) nepremičnina parc. št. 49/10, pašnik v
izmeri 201 m2, k.o. Kovor.
3. Najemnika stanovanj iz 2. b) in 2. d)
točke imata v postopku javne ponudbe pod
enakimi pogoji predkupno pravico.
4. Vrsta pravnega posla: prodajne pogodbe.
5. Izhodiščne (izklicne) cene
a) za enosobno stanovanje pod točko
2.a) 40.429,87 EUR. Izhodiščna (izklicna)
cena ne vsebuje nobenih davščin,
b) za trisobno stanovanje pod točko 2.b)
41.401,69 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena
ne vsebuje nobenih davščin,
c) za dvosobno stanovanje pod točko
2.c) 43.438,30 EUR. Izhodiščna (izklicna)
cena ne vsebuje nobenih davščin,
d) za trisobno stanovanje pod točko 2.d)
40.186,83 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena
ne vsebuje nobenih davščin,
e) za nepremičnino parc.št. 49/10, k.o.
Kovor, pod točko 2. e) 10.212,31 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih
davščin.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika za vsako posamezno nepremičnino
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno
nad izhodiščno (izklicno) ceno. V primeru,
da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno,
bo Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Tržič pozvala vse enako uspešne
ponudnike, naj pisno in v določenem roku
ponudijo višjo ceno od že ponujene, in sicer
tolikokrat, dokler ne bo dobila ponudnika,
ki bo ponudil višjo ceno od ostalih enako
uspešnih ponudnikov.
7. Način in rok plačila kupnine za vsako
od zgoraj navedenih nepremičnin
Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve
računa. Plačana kavcija se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v
prodajni pogodbi.
8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe.
9. Nakup na podlagi tega javnega vabila
k nakupu se prične po poteku najmanj 15
dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno vabilo k nakupu velja do petka, 17. 8. 2007 do
11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do
petka, 17. 8. 2007 do 11. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno
na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni
kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Ponudba za nakup enosobnega stanovanja na
naslovu Koroška cesta 7, Tržič – ne odpiraj''
ali ''Ponudba za nakup trisobnega stanovanja na naslovu Koroška cesta 7, Tržič – ne
odpiraj'' ali ''Ponudba za nakup dvosobnega
stanovanja na naslovu Cankarjeva cesta 13,
Tržič – ne odpiraj'' ali ''Ponudba za nakup
trisobnega stanovanja na naslovu Pot na
Zali rovt 3, Tržič – ne odpiraj'' ali ''Ponudba
za nakup nepremičnine parc. št. 49/10, k.o.
Kovor – ne odpiraj''.
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10. Ponudniki so dolžni do 17. 8. 2007
do 11. ure plačati kavcijo v višini 10% od
izhodiščne cene za tisto nepremičnino pod
2. točko, za katero vlagajo ponudbo. Plačilo kavcije pred začetkom odpiranja ponudb
je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se izvrši na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št.
01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Kavcija za enosobno stanovanje na Koroški cesti 7, Tržič'' ali ''Kavcija
za trisobno stanovanje na Koroški cesti 7,
Tržič'' ali ''Kavcija za dvosobno stanovanje
na Cankarjevi cesti 13, Tržič'' ali ''Kavcija za
trisobno stanovanje na naslovu Pot na Zali
rovt 3, Tržič'' ali ''Kavcija za nepremičnino
parc. št. 49/10, k.o. Kovor''.
11. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v petek, dne
17. 8. 2007, ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
1. nadstropje.
12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
13. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni,
in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja
pisnih ponudb.
14. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji pri javni uslužbenki, zadolženi za stanovanjske zadeve v Občini
Tržič, Andreji Meglič, tel.: 04/59-71-528 in si
ogledajo stanovanja iz 2. točke. Glede nepremičnine pod točko 2. e) parc. št. 49/10,
k.o. Kovor, pa lahko interesenti pridobijo podatke pri Meliti Nikše, tel.: 04/59-71-556.
15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
16. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: Nepremičnine iz 2. točke lahko
kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki
posamezniki ali pravne osebe. Ponudniki
so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali fotokopijo osebnega
dokumenta za fizične osebe (osebna izkaznica, potni list),
– podatke o matični (oziroma EMŠO)
in davčni številki ponudnika ter njegovem
osebnem oziroma transakcijskem računu,
– fotokopijo priglasitvenega lista DURS
(le za samostojne podjetnike posamez
nike),
– fotokopijo rednega izpiska iz sodnega
registra (le za pravne osebe), ki ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti
zastopnik,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu kavcije,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje te javne ponudbe (obvezno izvirnik).
Prepozno prispele, nepravilno označene
in nepopolne ponudbe Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Tržič pri izbiri ne bo
upoštevala.
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17. Vse stroške v zvezi s prodajo stanovanj pod točkami od 2. a) do 2. d) po tej javni
ponudbi nosijo kupci, razen stroškov izdelave cenitvenih poročil, ki jih plača prodajalec.
Pri nepremičnini pod točko 2. e) parc. št.
49/10, k.o. Kovor, nosi kupec vse stroške v
zvezi s prodajo navedene nepremičnine.
18. Izročitev predmetov prodaje iz 2. točke v posest kupcem se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov.
19. Z najugodnejšimi ponudniki bo Občina Tržič sklenila prodajne pogodbe v 8
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani ponudnika, Občina Tržič obdrži
njegovo kavcijo. Občina Tržič ima pravico
obdržati kavcijo tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
21. To javno vabilo k nakupu (javno ponudbo) se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Občine Tržič
www.trzic.si, lahko pa tudi v drugih sredstvih
javnega obveščanja.
Občina Tržič
Št. 478-40/2007
Ob-21021/07
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 – u.p.b.), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99,
24/03, 106/05, 23/07) in Sklepa občinskega
sveta z dne 19. 10. 2005, objavlja
drugo javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč,
predvidenih za izgradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v razširjeni
individualni zazidavi Podgorska cesta
– Štibuh SC 7
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
v k.o. Stari trg, ki so predvidena za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš v razširjeni
individualni zazidavi Podgorska cesta – Štibuh SC 7, z naslednjimi parcelnimi številkami:
– GP 1: 419/16 v velikosti 1.035 m2,
419/17 v velikosti 215 m2,
– GP 7: 419/6 v velikosti 66 m2, 419/7 v
velikosti 641 m2,
– GP 8: 419/8 v velikosti 760 m2, 418/8
v velikosti 36 m2,
– GP 9: 419/9 v velikosti 747 m2, 418/9 v
velikosti 111 m2,
– GP 10: 419/10 v velikosti 728 m2,
418/10 v velikosti 152 m2,
– GP 11: 419/11 v velikosti 685 m2,
418/11 v velikosti 148 m2,
– GP 13: 419/13 v velikosti 858 m2.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
stavbno zemljišče znaša 22,90 EUR na m2
zemljišča. Stroški komunalnega opremljanja
zemljišča znašajo 23,47 EUR na m2.
V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet
davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščina
se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322,
sklic 478-40-2007. Plačana varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v ceno,
neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru
večjega števila enakovrednih ponudb za isto
gradbeno parcelo se bo za to parcelo izvedla javna dražba.
6. Pisne ponudbe na predpisanem
obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati
naslednje sestavine:
– naziv kupca, njegov točen naslov,
številko transakcijskega računa, EMŠO in
davčno številko ter matično številko za samostojne podjetnike,
– točno navedbo nepremičnine,
– ponujena cena za m2 zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– potrdilo pristojnega davčnega organa o
plačanih davkih in prispevkih za samostojne
podjetnike,
– dokazilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
7. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu
videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice (davek, stroški
overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene.
8. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov na strani ponudnika, bo Mestna
občina Slovenj Gradec zadržala plačano
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnine v individualni zazidavi Podgorska cesta-Štibuh – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudbe je petek, 3. avgust 2007, do 10. ure.
V primeru, da s tem pozivom ne bodo prodane vse nepremičnine, je drugi rok za oddajo
ponudbe za proste nepremičnine petek, dne
31. 8. 2007, do 10. ure.
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Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenih terminov prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje
ponudb ni javno.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: dodatne informacije interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Peter Čarf,
tel. 02/88-121-48 ali Silva Tomažič, tel.
02/88-121-55.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 030-4/2007
Ob-21032/07
Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi
in izdajanju javnega glasila Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 58/07), Zakona o medijih
(Ur. l. RS, št. 110/06) ter sklepa Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z dne 13. 7. 2007 objavljam:
javni poziv
za predlaganje kandidatk in kandidatov
za članice oziroma člane Uredniškega
odbora javnega glasila Občine Postojna
»Postojna 1909«
1. Predloge lahko posredujejo:
– občani Občine Postojna,
– društva, zveze društev oziroma njihovih organizacij,
– druge organizacije civilne družbe.
2. V uredniški odbor so lahko imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom
oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju
družbenega življenja lahko pripomorejo k
dobrem delovanju in krepitvi ugleda Občine
Postojna in imajo stalno prebivališče v Občini Postojna.
V uredniški odbor ne morejo biti imenovane osebe, ki so:
– člani organov vodenja, upravljanja ali
nadzora oziroma so zaposleni oziroma so
sodelavci pri medijih, ki delujejo na lokalni
ravni v Občini Postojna, ali imajo v teh medijih lastniške deleže;
– ožji družinski člani župana, podžupana
oziroma podžupanje Občine Postojna.
Ožji družinski člani so zakonec oziroma
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in
starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki
živijo v skupnem gospodinjstvu.
3. Predlagatelji morajo:
3.1. predložiti dokazilo, da so upravičeni
predlagatelji, in sicer:
– občani Občine Postojna: ime in priimek
ter naslov predlagatelja (če jih je več, navedejo podatke za vse, ki ga predlagajo);
– društva, zveze društev oziroma njihove
organizacije ter organizacije civilne družbe:
dokument o registraciji ter sklep organa,
ki je, v skladu s statutarnimi pristojnostmi,
sprejel odločitev o predlaganju kandidata;
posebej navedejo, na katerem področju delujejo (umetnost, kultura, znanost, novinarstvo itd.).
S tem dokazujejo, da so upravičeni predlagatelji.
3.2. za predlagane kandidate posredovati naslednje podatke:
– ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj
rojstva;

– dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
– navedba poklica, za katerega je usposobljen;
– naziv organizacije, kjer je zaposlen, in
delo, ki ga opravlja;
– kratko utemeljitev;
– izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo;
– vizijo programske zasnove časopisa;
– dokazilo o morebitnih referencah s področja novinarskega dela.
Na podlagi posredovanih predlogov bo
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občine Postojna oblikovala predlog 7 kandidatov in ga posredovala v odločitev Občinskemu svetu Občine Postojna.
Predloge z dokazili in podatki navedenimi v točki 3. tega poziva posredujte na
naslov: Občina Postojna, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, do vključno petka, 27. julija 2007, z oznako: »Javni poziv
– Uredniški odbor – ne odpiraj«.
Nepopolnih in nepravočasnih predlogov
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ne bo upoštevala.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejeti odločitvi.
Občina Postojna
Št. 478-14/2006-8
Ob-21198/07
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 89. člena Statuta Občine Semič
(Ur. l. RS, št. 107/06, 112/06) objavlja Občina Semič v skladu s sklepom Občinskega
sveta Občine Semič št. 478-14/2006-7, z
dne 22. 6. 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo zasedenega najemnega
stanovanja
1. Namen poziva, navedba prodajalca.
Namen poziva za javno zbiranje ponudb
je prodaja zasedenega najemnega stanovanja št. 5, v stavbi na parc. št. 319/4, k.o.
Semič, pripisano pri vložni številki 3215,
podvložek 3215/6, na naslovu Metliška cesta 9, Semič.
Prodajalec navedenega stanovanja je
Občina Semič, Štefanov TRG 9, 8333 Semič.
Cilj prodaje predlaganega stvarnega premoženja je maksimizirati denarne prejemke
proračuna in uresničevanje nalog občine po
Stanovanjskem zakonu, tj. spodbujanje različnih oblik zagotavljanja lastnih stanovanj.
2. Zakonska podlaga za prodajo: prodaja se vrši na podlagi 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) ter 89. člena Statuta Občine
Semič (Ur. l. RS, št. 107/06, 112/06).
3. Opis predmeta prodaje
Prodaja se zasedeno najemno stanovanje št. 5, v stavbi na parc. št. 319/4, k.o.
Semič, pripisano pri vložni številki 3215,
podvložek 3215/6. Stanovanje obsega ložo
v izmeri 4,96 m2, dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 12,60 m2, hodnik v izmeri
2,83 m2, kopalnico v izmeri 4,28 m2 in sobo
v izmeri 16,51 m2. Stanovanje ima pripadajočo kletno stavbo v izmeri 2,21m2. Stanovanje skupaj s kletjo meri 43,39 m2.
Nepremičnine se prodajajo kot celota po
izklicni ceni, ki znaša 26.400,00 €.
Interesenti si lahko ogledajo navedeno
nepremičnino na lokaciji sami, po predhodni
najavi na Občini Semič.
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4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani
kupci pridobivali podrobnejše informacije o
predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo vse
informacije in pojasnila o nepremičninah za
oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od
8. do 14. ure osebno na sedežu Občine
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali prek
tel. 07/356-53-60.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra za
pravne osebe,
– EMŠO in davčno številko za fizične
osebe oziroma matično in davčno številko
za pravne osebe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene,
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izklicne cene,
– namen nakupa.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998
sklic 00 72000101-47814-2007, najkasneje
do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– kupec ni lastnik ali solastnik drugega
stanovanja, stanovanjske stavbe ali počitniškega objekta,
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda
prispelosti ponudbe.
Dosedanji najemnik, ki uporablja stanovanje, ima pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
Rok za vlaganje prijav je vključno 30. 7.
2007, do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti
mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava
na javno zbiranje ponudb – stanovanje Metliška cesta 9, Semič«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem
v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno
označene.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi nepremičnine skleniti pogodbo. Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom
v zemljiško knjigo plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran,
pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega
zbiranja ponudb, se varščina ne vrača.
Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnino je možno poravnati tudi v
daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora
kupec neplačani del kupnine zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Občina Semič
Ob-21194/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o od-
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vetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika
Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju
imenika odvetnikov, imenika odvetniških
kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o merilih in postopkih
za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica, objavljamo priložena
obvestila.
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Jasna Simčič, z dnem 1. 6. 2007, pisarna: Dalmatinova ulica 1, 8000 Novo mesto.
Nataša Freitag Milanez, z dnem 1. 7.
2007, pisarna: Ljubljanska cesta 5 a,
3000 Celje.
Erika Šlibar Mulej, z dnem 18. 6. 2007,
pisarna: Tavčarjeva ulica 16, 4000 Kranj.
Nataša Vrečar, z dnem 20. 6. 2007, pisarna: Cesta prvih borcev 43, 8250 Brežice.
Janko Jerman, z dnem 20. 6. 2007, pisarna: Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
Svit Svetina, z dnem 20. 6. 2007, pisarna: Komenskega ulica 16, 1000 Ljubljana,
pri odvetniku Martinec Franju.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Drago Gorenc, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 30. 6. 2007.
Prevzemnik: odvetnik Andrej Slivnik, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana.
Irena Ahačič, odvetnica iz Kranja, z dnem
30. 6. 2007.
Prevzemnika: Anka Kozamernik in Dušan Csipö, odvetnika iz Kranja, Cesta Staneta Žagarja 27.
Tatjana Stojković Pavlovec, z dnem
12. 6. 2007.
Prevzemnik: odvetnica Tanit Vovk, Trg
Brolo 7, 6000 Koper.
Tanja Voglar, odvetnica iz Novega mesta, z dnem 12. 6. 2007.
Prevzemnica: Jasna Simčič, Dalmatinova 1, 8000 Novo mesto.
III. Preselitve:
Desiree Baškovič, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 31. 5. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trdinova 8,
1000 Ljubljana.
Borut Kariž, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
31. 5. 2007 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Trdinova 8, 1000
Ljubljana.
Jaka Blaganje, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 11. 6. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ravbarjeva
ulica 8/a, 1000 Ljubljana.
Primož Verčič, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 15. 6. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Čebelarska
ulica 1, 1000 Ljubljana.
Gorazd Balažic, odvetnik iz Ljubljane,
prične z dnem 1. 7. 2007 opravljati samostojno odvetništvo na novem naslovu: Glavna ulica 12, 9220 Lendava.
Tina Šnajder Paunović, odvetnica iz
Ljubljane, z dnem 1. 7. 2007 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Resljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Milorad Mičo Pešić, odvetnik s Ptuja, z
dnem 5. 7. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Hajdoše 1 b,
2288 Hajdina.
Marko Petek, odvetnik iz Ljubljane, prične z dnem 9. 7. 2007 opravljati samostojno
odvetništvo na naslovu: Trdinova 7, 1000
Ljubljana.
IV. Odvetniške družbe
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Odvetniška družba Pavlin in partnerji
o.p.,d.n.o., (odvetnica Polona Pavlin Bohinc) prične poslovati z dnem 1. 7. 2007 na
naslovu: Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj.
Odvetniška družba Rozman in Vesel,
o.p., d.n.o., iz Ljubljane, z dnem 1. 7. 2007
preseli sedež na novi naslov: Ciril-Metodov
trg 9, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-21182/07
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin,
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja skladišč,
b) kraj: Koper, Vojkovo nabrežje 38, območje PCC v Luki Koper,
c) vrsta nepremičnin:
podno skladišče št. 3,
parc. št. 107, dvorišče 214 m2, stavba
4723m2, vl. št. 1192, k.o. Koper,
podno skladišče št. 14,
parc. št. 1594/1, stavba 3890 m2, vl. št.
1192, k.o. Koper,
podno skladišče št. 15,
parc.št. 1593, poslovna stavba 1318 m2,
vl. št. 935, k.o. Koper.
Skupne skladiščne zmogljivosti znašajo
28.335 m2.
Izhodiščna cena je 5.750.000,00 EUR.
d) nepremičnine se odprodaja po sistemu videno - kupljeno.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
roka za predložitev ponudb. Razpisovalec
si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcije
ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino v osmih dneh po notarski overitvi
prodajne pogodbe na transakcijski račun pri
BACA št. 9000-0055148819. Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri BACA št.
29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku osem
dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 20. 8. 2007 do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
skladišč v Luki Koper – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki,

– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe in
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 8. 2007 ob 11. uri
na: Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 007-176/2007/6
Ob-21181/07
Na podlagi 24. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 7/02, zadnja sprememba št. 72/05) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev:
1. Stanislav Berčič, se na lastno zahtevo
razreši kot sodni izvedenec in sodni cenilec,
imenovan za strokovno področje lesarstva
- stavbnega pohištva in notranje opreme, z
dnem 28. 6. 2007;
2. Dušan Vičentič, se na lastno zahtevo razreši kot sodni izvedenec, imenovan
za strokovno področje geodezije, z dnem
26. 6. 2007;
3. Nevenka Cesar, se na lastno zahtevo
razreši kot sodna izvedenka, imenovana za
strokovno področje gradbeništva, z dnem
26. 6. 2007;
4. Jurij Novak, se na lastno zahtevo razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje kmetijstva, z dnem 27. 6.
2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1100-85/2006/59
Ob-21197/07
Na podlagi petega odstavka 16. člena
Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06
- uradno prečiščeno besedilo in 134/06 - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
seznam svetovalcev za begunce:
– Ivan Ravbar, Partizanska cesta 17,
6210 Sežana, odvetnik;
– Mojca Blažič, Obrtniška ulica 14, 1420
Trbovlje, odvetnica;
– Jana Mazi, Pražakova 10, 1000 Ljubljana, odvetnica;
Dušanka Vujović, Frankovo naselje 43,
4220 Škofja Loka;
– Jernej Kokalj, Ulica heroja Bračiča 15,
2000 Maribor, odvetnik;
– Melina Omrzel Petek, Gabrsko 60,
1420 Trbovlje;
– Maja Ramšak, Peričeva 35, 1000 Ljubljana, odvetnica;
– Primož Šporar, Valburga 105, 1216
Smlednik;
– Andrej Žabjek, Tavčarjeva 10, 1000
Ljubljana, odvetnik;
– mag. Viktor Juhant, Marušičeva ulica
5, 6000 Koper, odvetnik;
– Iztok Dolinšek, Cankarjeva 1, 3000 Celje, odvetnik;
– Matjaž Černe, Kranjska 4, 4240 Radovljica, odvetnik;
– Alenka Malenšek Breznik, Planinska
cesta 18, 1231 Ljubljana.
Seznam začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slove
nije.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-14/2006/7
Ob-21196/07
V register političnih strank se pod zaporedno številko 16, kjer je vpisana politična
stranka Zveza za Primorsko - ZZP, s skrajšanim imenom Zveza za Primorsko in s
kratico imena ZZP ter s sedežem v Sežani;
Partizanska 18, vpiše sprememba statuta
in sprememba sedeža stranke v: Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 3073-11/2003-64
Ob-21185/07
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28/I, 1000 Ljubljana, je v
zadevi ugotavljanja domnevne zlorabe prevladujočega položaja Javnega komunalnega podjetja Log d.o.o., Ravne na Koroškem,
v smislu 10. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
99/04 in 40/07; ZPOmK) dne 13. 7. 2007
izdal odločbo št. 3073-11/2003-63 z naslednjim izrekom:
1. Javno komunalno podjetje Log d.o.o.,
Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
(JKP Log), ni zlorabilo prevladujočega položaja na upoštevnem trgu pokopaliških in
pogrebnih storitev na območju Občin Ravne
na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem, s tem, ko od dne 24. 6. 2002 dalje
družbi Primožič, pogrebne storitve d.o.o.,
Na Šancah 10, 2390 Ravne na Koroškem,
ni dovolilo dostavljati pokojnikov na pokopališča, ki jih na navedenem območju upravlja
JKP Log, je pa v istem časovnem obdobju
to dovolilo podjetjem iz drugih občin, ki opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost.
Navedeno ravnanje JKP Log ni v nasprotju
s pravili konkurence na trgu.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38113-109/2007/2
Ob-21030/07
Na podlagi 36., 38. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZEKom-UPB1), Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
prostih radio frekvenčnih podpasov širine
400 MHz v frekvenčnem območju 11,7 do
12,5 GHz, ki je namenjen posredovanju več
programskih televizijskih, glasovnih in podatkovnih storitev prek večkanalnega mikrovalovnega večtočkovnega prenosnega
sistema (Microwave Multipoint Distribution
System – MMDS) na razpisanih območjih.
Odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (v
nadaljnjem besedilu: ODRF) bodo izbranim
ponudnikom izdane za dobo 10 let.
1.1. Natančna navedba radijskih frekvenc: frekvenčni pas širine 400 MHz v frekvenčnem območju 11,7 do 12,5 GHz.
1.2. Opis radiokomunikacijskih storitev,
ki se izvajajo z uporabo teh frekvenc: radijske frekvence, podeljene na podlagi tega
javnega razpisa, se bodo uporabljale za
posredovanje več programskih televizijskih,
glasovnih in podatkovnih storitev.
1.3. Dodeljene radijske frekvence se
bodo uporabljale na naslednjih razpisanih
območjih:
1. občine: Zagorje ob Savi, Trbovlje, Radeče, Tabor, Laško in Hrastnik;
2. občine: Maribor, Slovenska Bistrica,
Ljutomer, Križevci, Sveti Jurij, Radenci,
Murska Sobota, Beltinci, Moravske Toplice,
Selnica ob Dravi, Ruše, Rogaška Slatina,
Hoče–Slivnica, Rače–Fram, Kidričevo, Majšperk, Rogatec, Žetale, Podlehnik, Videm,
Hajdina, Starše, Duplek, Kungota, Pesnica,
Lenart, Desternik, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana, Gornja
Radgona, Gorišnica, Zavrč, Tišina, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš/Hodos, Kobilje, Dobrovnik/Dobronak, Turnišče, Puconci, Šentilj, Šmarje
pri Jelšah, Podčetrtek, Odranci, Črenšovci,
Razkrižje, Velika Polana, Lendava/Lendva,
Miklavž na Dravskem polju, Veržej, Grad,
Trnovska vas, Ormož in Ptuj;
3.a občine: Postojna, Cerknica, Pivka,
Ilirska Bistrica, Divača, Sežana, Vipava,
Ajdovščina, Komen, Nova Gorica, Koper,
Brda, Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica, Hrpelje–Kozina, Piran, Izola in Kanal;
3.b občine: Postojna, Cerknica, Pivka,
Ilirska Bistrica, Divača, Sežana, Koper, Hrpelje–Kozina, Piran, Izola;
4. občine: Slovenj Gradec, Šoštanj, Črna
na Koroškem, Ravne na Koroškem, Mislinja,

Vitanje, Velenje, Polzela, Žalec, Celje, Prebold, Braslovče, Mozirje, Mežica, Prevalje,
Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Zreče, Slovenske Konjice,
Oplotnica, Štore, Šmartno ob Paki, Vojnik,
Dravograd in Radlje ob Dravi.
Vsak ponudnik lahko predloži eno ponudbo za vsako razpisano območje.
Na razpisnih območjih 1, 2 in 4 bosta podeljeni po dve ODRF, na razpisnih območjih
3.a in 3.b pa po ena ODRF.
2. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– formalno pravilno izpolnjena ponudba,
v skladu z razpisno dokumentacijo,
– ponudnik ne sme imeti zapadlih neporavnanih obveznosti do Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije,
– ponudnik mora biti plačilno sposoben,
zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponujenega zneska za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski načrt zagotavljanja storitev MMDS,
– ponudnik mora v ponudbi predložiti finančno ovrednoten projekt za zagotavljanje
storitev, iz katerega je razvidna finančna
konstrukcija zagotavljanja storitev MMDS.
3. Merila
3.1. Za izbiro najugodnejše ponudbe se
bodo upoštevala naslednja merila:
– ponujeni znesek za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine,
– reference ponudnika,
– tehnična rešitev ponujenega sistema.
3.2. Način uporabe meril: vsako merilo
se točkuje. Vsota vseh točk da vrstni red
ponudnikov. Na javnem razpisu bodo izbrani ponudniki, ki bodo dosegli najvišje vsote
vseh točk.
4. Plačila
Najmanjši znesek plačila za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine znaša za:
– razpisno območje 1: 30.000,00 eurov,
– razpisno območje 2: 30.000,00 eurov,
– razpisno območje 3a: 30.000,00 eurov,
– razpisno območje 3b: 30.000,00 eurov,
– razpisno območje 4: 30.000,00 eurov.
Po opravljenem postopku izbire imetnik
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc plača
ponujeni znesek plačila za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine v proračun Republike Slovenije v tridesetih dneh po pridobitvi
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
5. Roki
Rok za predložitev ponudb je 27. september 2007 do 12. ure. Ne glede na način
pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za pošto in elektronske komu-

nikacije Republike Slovenije do navedenega
roka. Ponudbe, prispele po tem roku, Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije ne sme sprejeti. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in najmanj
eni kopiji.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
6. Javno odpiranje
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v
sejni sobi Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, dne 28. septembra 2007
ob 12. uri.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Komisija bo pri odpiranju ponudb preverjala, ali ponudba vsebuje vse zahtevane
dokumente, potrdila in dokazila ter o javnem
odpiranju naredila zapisnik. Komisija pri odpiranju ponudb ne bo preverjala niti vsebine
niti ustreznosti zahtevanih dokumentov, potrdil in dokazil.
Šteje se, da javni razpis na posameznem razpisanem območju uspe, če bo
nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna
ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim
pogojem.
7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki
tudi osebno na vložišču Agencije za pošto in
elektronske komunikacije republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek
in sredo od 9. do 11. ure.
8. Kontaktna oseba v času uradnih ur:
Janko Dolgan oziroma oseba, ki ga bo v
času njegove morebitne odsotnosti nadomeščala.
9. Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije bo odločila
o ponudbah z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 8 mesecih od
preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-20862/07
Družba O.K.M. Proizvodnja optičnih leč
in trgovina d.o.o., s sedežem Goriška cesta 77, 5270 Ajdovščina, matična številka
5471214, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod reg.št.vl.
10154400 (prenosna družba), je dne 10. 7.
2007 predložila Okrožnemu sodišču v Novi
Gorici delitveni načrt, v katerem je v skladu s
624. členom ZGD-1 opisana delitev družbe
z ustanovitvijo nove družbe Optinep d.o.o..
Imetnika deležev prenosne družbe bosta
v gradivu za skupščino najmanj štirinajst dni
pred zasedanjem skupščine prejela delitveni načrt, letno poročilo družbe za zadnja
tri poslovna leta in bilanco stanja na dan
30. 4. 2007.
Upniki imajo pravico zahtevati brezplačen prepis delitvenega načrta. Prepis jim
bo dostavljen na podlagi pisne vloge na
sedež družbe.
O.K.M. d.o.o.,
direktor
Marjan Kukovič
Ob-21008/07
Skladno z določbo 586. člena ZGD-1
uprava družbe Belinka Holding, d.d., Zasavska 95, Ljubljana obvešča delničarje družbe Belinka Holding, d.d., da je dne 19. 7.
2007 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi med družbama
Helios Domžale, d.d. kot prevzemno družbo
in Belinko Holding, d.d. kot prevzeto družbo.
Pogodbo, ki je bila v obliki notarskega zapisa sklenjena dne 29. 6. 2007, je nadzorni
svet družbe Belinka Holding, d.d. pregledal
na svoji seji dne 19. 7. 2007. O soglasju k
pripojitvi bo odločala skupščina družbe Belinka Holding, d.d. dne 21. 8. 2007.
Delničarji lahko v skladu s 586. členom
ZGD-1 na sedežu družbe vsak delovni dan
med 9. in 11. uro pregledajo listine v zvezi
s pripojitvijo, in sicer: pogodbo o pripojitvi,
letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta,
poročili uprav o pripojitvi, poročilo o reviziji
pripojitve in poročili nadzornih svetov družb
o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni
dan izroči brezplačen prepis vseh navedenih listin.
Belinka Holding, d.d.
uprava družbe
Ob-21009/07
Sarissa, gostinstvo, trgovina, pro
izvodnja, posredništvo in druge poslovne
dejavnosti ter storitve d.o.o., Loška ulica 13,
Maribor, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Mariboru pri številki registrskega
vložka 11246800, matična številka 2124904
ter družba Dego gostinstvo, gradbeništvo,
posredništvo, najemi in druge storitve d.o.o.,
Loška ulica 13, Maribor, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Maribor pri
številki registrskega vložka 112462, matična
številka 2118076 na podlagi prvega odstavka 516. člena ZGD-1 obveščata družbenike
in upnike, da je bila dne 10. 7. 2007 skle-

njena pogodba o pripojitvi prevzete družbe Dego d.o.o. k prevzemni družbi Sarissa d.o.o.. Družbi sta pripojitveno pogodbo
predložili registrskemu sodišču dne 11. 7.
2007.
Vsi družbeniki imajo pravico do vpogleda
listin iz drugega in tretjega odstavka 586.
člena ZGD-1. Družba mora vsakemu družbeniku, skladno z določili četrtega odstavka
cit. člena, na njegovo zahtevo dati preplačni
prepis listin iz drugega in tretjega odstavka
586. člena ZGD-1.
O soglasju za pripojitev bodo odločale
skupščine obeh družb po preteku trideset
dni od dneva objave nameravane pripojitve.
Sarissa d.o.o.
Bojan Belna
direktor
Zoran Šolaja
direktor
Ob-21022/07
GEN energija, d.o.o., Cesta 4. julija 42,
Krško, kot prevzemna družba, na podlagi
določila 629. in 586. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s 638. členom
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
Družba GEN energija, d.o.o., Cesta
4. julija 42, Krško, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Krškem, pod št. vl.
1/4250/00 je dne 13. 7. 2007 predložila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Krškem Pogodbo o delitvi in prevzemu družbe
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne
12. 7. 2007, zapisano v obliki notarskega
zapisa.
Imetnike poslovnih deležev v prevzemni
družbi GEN energija, d.o.o. se obvešča in
opozarja, da lahko na sedežu prevzemne
družbe Cesta 4. julija 42, Krško, v času do
datuma sklica skupščine prevzemne družbe, ki bo odločala o delitvi, pregledajo listine, navedene v drugem odstavku 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah, pri čemer
jim je prevzemna družba dolžna na njihovo
zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu zahteve, brezplačno dati prepis
teh listin.
GEN energija d.o.o.
direktor prevzemne družbe
Martin Novšak
Ob-21154/07
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.,
Koprska cesta 92, Ljubljana, kot prenosna
družba, na podlagi določila 629. in 586. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi
s 638. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
Družba Holding Slovenske elektrarne,
d.o.o., Koprska cesta 92, Ljubljana, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod št. vl. 1/35036/00 je dne 12. 7.
2007 predložila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani Pogodbo o delitvi in
prevzemu družbe Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 12. 7. 2007, zapisano v
obliki notarskega zapisa.
Imetnike poslovnih deležev v prenosni
družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

se obvešča in opozarja, da lahko na sedežu prenosne družbe Koprska cesta 92, Ljubljana, v času do datuma sklica skupščine
prenosne družbe, ki bo odločala o delitvi,
pregledajo listine, navedene v drugem odstavku 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah, pri čemer jim je prenosna družba dolžna na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu zahteve,
brezplačno dati prepis teh listin.
Uprava prenosne družbe
direktor dr. Jože Zagožen
direktor Damijan Koletnik
Ob-21163/07
Uprava družbe Imgrad Ljutomer d.d. (v
nadaljevanju: družba) na podlagi sklepa
skupščine družbe št. 4 z dne 27. 6. 2007
poziva delničarje k vpisu novih delnic. Prednostno pravico do vpisa novih delnic imajo
delničarji družbe po stanju na dan objave
tega poziva, in sicer pod sledečimi pogoji:
– izvede se izdaja 359.460 novih navadnih imenskih kosovnih delnic po ceni
4,18 EUR za vsako delnico, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice in so namenjene izključno obstoječim delničarjem
družbe,
– delničarji imajo prednostno pravico do
vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi
deleži v osnovnem kapitalu družbe. Delničarji lahko v sorazmerju z njihovo udeležbo
na novo izdane delnice vpišejo najkasneje v
180 dneh od dneva objave tega poziva,
– delničarji prednostno pravico uresničujejo s pisno izjavo, ki jo morajo poslati
upravi družbe v dvojniku in v roku iz prejšnje
alineje. Izjava mora vsebovati vse sestavine, ki so predpisane v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah,
– kolikor delničarji v roku za uveljavitev
prednostne pravice ne vpišejo vseh delnic,
nevpisane delnice v 5 dneh po poteku roka
za uveljavitev prednostne pravice lahko vpišejo delničarji ne glede na njihov delež v
osnovnem kapitalu dokler vse delnice niso
vpisane. Kolikor tudi v dodatnem roku niso
vpisane vse delnice, je nadzorni svet družbe
pooblaščen, da znesek povečanja osnovnega kapitala in število izdanih delnic prilagodi
glede na število delnic, ki so bile dejansko
vpisane,
– celotno vplačilo je treba izvršiti na TRR
družbe v roku 180 dni po posredovanju vpisne izjave družbi.
Imgrad Ljutomer d.d.
direktor
Rajko Žužek
Ob-21175/07
Skladno z določbo 586. člena ZGD-1
uprava družbe Helios Domžale, d.d., vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod vložno številko 1/04469/00,
obvešča delničarje HELIOS Domžale, d.d.,
da je dne 19. 7. 2007 Okrožnemu sodišču
v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi
med Helios Domžale, d.d., kot prevzemno
družbo, in Belinka Holding, d.d., kot prevzeto družbo, sklenjeno dne 29. 6. 2007.
Pogodbo so pregledali člani nadzornega
sveta družbe Helios Domžale, d.d. na seji
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dne 19. 7. 2007. O soglasju k pripojitvi bo
odločala skupščina Helios Domžale, d.d.,
dne 21. 8. 2007.
Delničarji lahko v skladu s 586. členom
ZGD-1 na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro pregledajo listine v zvezi
s pripojitvijo, in sicer: pogodbo o pripojitvi,
letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta,
poročila uprav obeh družb, ki sta udeleženi
pri pripojitvi, skupno poročilo o reviziji pripojitve, poročili nadzornih svetov obeh družb,
ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pregledu
pripojitve.
Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni
dan izroči brezplačen prepis vseh navedenih listin.
Upnike obeh družb uprava hkrati tudi
opozarja, da imajo na podlagi 592. člena
ZGD-1 pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje uveljavljajo, samo
če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve
ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo upniki, ki
imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Helios Domžale, d.d.
uprava družbe

Odkupi
poslovnih deležev družb
Ob-21164/07
V skladu z določbami 532. člena Zakona
o gospodarskih družbah družba Ljubljanski
kabel objavlja obvestilo, da je družba UPC
Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
21, 1000 Ljubljana, z odkupom 2832 delnic
družbe Ljubljanski kabel d.d., Tivolska 50,
1000 Ljubljana pridobila 66, 67% delež v
osnovnem kapitalu družbe Ljubljanski kabel d.d..
Ljubljanski kabel d.d.
direktor
Silvo Arnuš

Sklici skupščin
Ob-20833/07
Na podlagi statuta družbe, poslovnika o
delu skupščine družbe Mestna optika, pro
izvodnja optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje uprava
16. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,
proizvodnja optičnih inštrumentov in
fotografske opreme d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2007, ob 18. uri, v prostorih družbe Mestna optika d.d., Kongresni
trg 9, Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
enega preštevalca glasov. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2006

in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 ter jima podeli razrešnico.
3. Obravnava predloga Uprave za uporabo bilančnega dobička družbe na dan 31. 5.
2007.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 5. 2007 znaša 327.252,27 EUR
oziroma 78.422.732,85 SIT. Celotni bilančni dobiček se razporedi za bruto dividende
v višini 327.252,27 EUR. Bilančni dobiček
se lahko po presoji uprave izplača v več
obrokih.
4. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na dan 31. 5.
2007, ki se v celoti v višini 327.252,27 EUR
razporedi za izplačilo bruto dividend.
5. Preračun zneska osnovnega kapitala
družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
znaša 184.693,71 EUR.
6. Spremembe statuta družbe.
– Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: delnice se umaknejo
v skladu z drugim odstavkom 250. člena
ZGD-1 in četrtim odstavkom 381. člena
ZGD-1, kot sledi:
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala:
zmanjšanje se izvede, ker družba poseduje
več kot 10% osnovnega kapitala v lastnih
delnicah, od katerih je 910 delnic pridobila
na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic
po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala. Način zmanjšanja osnovnega kapitala:
družba umakne 940 lastnih delnic v breme
kapitalskih rezerv. Skupni emisijski znesek
umaknjenega kapitala znaša 9.400.000,00
SIT ali 39.225,50 EUR. Po umiku delnic znaša osnovni kapital družbe 34.860.000,00 SIT
ali 145.468,20 EUR oziroma v številu delnic:
3.486 navadnih imenskih kosovnih delnic.
– Sprememba 3.člena statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se 3. člen Statuta, tako da se
po novem glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 145.468,20
EUR. Osnovni kapital družbe je razdeljen na
3.486 navadnih imenskih kosovnih delnic,
v skupni nominalni vrednosti 145.468,20
EUR. Delnice so delnice enega razreda in
dajejo enake pravice, in sicer delnica daje
imetniku:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe (glasovalna pravica na skupščini
družbe),
– pravico do sorazmernega dela dobička
(dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
– Sprememba 16. člena statuta družbe:
Predlog sklepa:
Spremeni se 16. člen statuta družbe,
tako da se po novem glasi: Nadzorni svet
sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina.
– Sprememba 9. člena statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se 9. člen statuta družbe, tako
da se po novem glasi:
Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic
v skladu z 247. členom ZGD.
– Sprememba 33. člena statuta.
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Predlog sklepa:
Spremeni se 33. člen statuta, tako da se
po novem glasi:
Družba lahko izplača vmesne dividende
v skladu z 232. členom ZGD.
7. Razrešitev članov dosedanjega nadzornega sveta in izvolitev novih članov.
Predlog sklepa: Na osnovi podanih odstopnih izjav članov nadzornega sveta skupščina z dnem 27. 8. 2007 razreši sledeče
člane: Jordan Eržen, Žiga Jelenec, Ksenija
Fašalek, Greta Petrič, Marija Kopač in Damjan Mencej.
Skupščina izvoli s pričetkom mandata
27. 8. 2007 naslednje člane nadzornega
sveta: Jordan Eržen, Žiga Jelenec in Ksenija Fašalek z mandatom štiri leta.
Gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, Ljubljana, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d.
direktor
Slavko Fašalek
Ob-20834/07
Na podlagi določil 6.3. točke statuta
družbe Evado, d.d., sklicuje direktor
4. skupščino družbe
Evado družba za finančno in poslovno
svetovanje, d.d.,
ki bo v torek, 21. 8. 2007, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica
6 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za 2006 leto in Poročilo nadzornega sveta
o preveritev sestavljenega letnega poročila
družbe za 2006 leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2006 leto in. podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za 2006 leto.
4. Preračun osnovnega kapitala iz SIT v
EUR in spremembe statuta.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, izvoli se
predsednik skupščine in preštevalec glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za 2006 leto in s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila za 2006 leto.
Ad 3) Bilančni dobiček za leto 2006 v
višini 34,273.390,00 SIT ostane nerazporejen.
Direktorju in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2006.
Ad 4) 4.1.: Skladno z določilom drugega
odstavka 693. člena ZGD-1 se osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 6.000.000,00
SIT, preračuna s tečajem zamenjave
239.640, tako da sedaj znaša 25.037,56
EUR.
Družba je na skupščini dne 22. 8. 2006
sprejela sklep o uvedbi kosovnih delnic.
Statut, ki vsebuje navedbo 600 kosovnih
delnic, je vpisan v sodni register s sklepom
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Srg 2006/01708 dne 31. 8. 2006. Predlog
za vpis kosovnih delnic v sodni register, na
podlagi sklepa skupščine z dne 22. 8. 2006,
bo podan skupaj s predlogom za vpis uskladitve osnovnega kapitala iz SIT v EUR.
4.2.: Navezujoč se na sprejeti sklep o
preračunu osnovnega kapitala iz SIT v EUR,
se v statutu spremenita točka 4.1. in točka
4.3., ki odslej glasita:
4.1. Osnovni kapital družbe znaša
25.037,56 EUR.
4.3. Družba Evado d.d., Cankarjeva ulica 006 ima, za v sodni register vpisanih
25.037,5 EUR kapitala, izdanih 600 kosovnih delnic.
Tolarski zneski, vsebovani v statutu delniške družbe, se pretvorijo v EUR, kot sledi:
– v točki 5.10 statuta se znesek
3.000.000,00 SIT nadomesti z 12.518,78
EUR.
Vpogled v gradiva:
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta bo na razpolago v družbi Evado d.d.
v tajništvu družbe od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe:
V skladu s 6.25. točko statuta Evado
d.d. se delničar lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavi svojo udeležbo pri direktorju in na dan
skupščine deponira delnice pri vabljenem
notarju za ves čas trajanja skupščine.
Evado d.d.
direktor družbe
Ob-20835/07
Na podlagi določil 23. člena statuta družbe Novus, d.d., sklicuje direktor
5. skupščino družbe
Novus naložbeno podjetje, d.d.,
ki bo v torek, 21. 8. 2007, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica
6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za 2006 leto in Poročilo nadzornega sveta
o preveritvi sestavljenega letnega poročila
družbe za 2006 leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2006 leto in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za 2006 leto.
4. Podaljšanje mandata dosedanjim članom nadzornega sveta za 4 leta.
5. Preračun osnovnega kapitala iz SIT v
EUR in spremembe statuta.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, izvoli se
predsednik skupščine in preštevalec glasov.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Ines Bukovič.
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za 2006 leto in s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila za 2006 leto.
Ad 3) 3.1.: Bilančni dobiček višini
169.009.529,84 SIT ostane nerazporejen.
3.2.:Direktorju in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za leto 2006.
Ad 4) Dosedanje člane nadzornega sveta Iztoku Klemencu, Meliti Štern in Joško
Kuharič se izvoli za novo mandatno obdobje
štirih let, to je do 21. 8. 2011.
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Ad 5) 5.1.: Skladno z določilom drugega odstavka 693. člena ZGD-1 se
osnovni kapital delniške družbe, ki znaša
406.199.000,00 SIT, preračuna s tečajem
zamenjave 239.640, tako da sedaj znaša
1.695.038,39 EUR.
5.2.: V statutu se spremeni 6. člen, ki
odslej glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.695.038,39 EUR.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
406.199 kosovnih delnic.
Tolarski zneski, vsebovani v statutu delniške družbe, se pretvorijo v EUR, kot sledi:
– v 11. členu statuta se znesek
203.099.000,00 SIT nadomesti z 847.517,11
EUR in znesek 609.298.000 SIT nadomesti
z 2.542.555,50 EUR;
– v 15. členu statuta se znesek 600 mio
SIT nadomesti z 2.503.755,63 EUR.
5.3.: Spremembe in dopolnitve statuta.
Skupščina družbe sprejme spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.
5.4.: Čistopis statuta.
Na podlagi zgoraj sprejetih sklepov se
izdela čistopis statuta.
Vpogled v gradiva:
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta bo na razpolago v družbi Novus d.d.
v tajništvu družbe od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe:
V skladu s 25. členom statuta Novus
d.d. se delničar lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavi svojo udeležbo pri direktorju in na dan
skupščine deponira delnice pri vabljenem
notarju za ves čas trajanja skupščine.
Novus d.d.
direktor družbe
Ob-20836/07
Na podlagi 7.7. člena statuta družbe Alukomen Oprema d.d., Komen 129a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Alukomen Oprema d.d. sklicuje
15.skupščino
družbe Alukomen Oprema d.d.,
ki bo v ponedeljek dne 20. 8. 2007, ob
8.30, v prostorih družbe Alukomen Oprema d.d..
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Izvoli se delovna telesa skupščine, in
sicer:
Predsednica skupščine: Marta Turk
Preštevalki glasov: Majda Jazbec, Adrijana Konjedič.
Ugotovi se prisotnost notarja Milana Mesarja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2006, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za
leto 2006 in s potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2006, s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta do revizorjeve-

ga poročila za leto 2006 in s potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 293. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 39,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine v tajništvo
družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov
za vsako točko dnevnega reda ter druge informacije, je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v kadrovskem sektorju,
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja
skupščine.
Alukomen Oprema d.d.
direktor
Alen Tibljaš
Ob-20837/07
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava
11. skupščino
delniške družbe Alukomen Montal d.d.,
ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2007, ob 8.
uri, na sedežu družbe (prostori uprave) v
Komnu 129a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št.1.: po predlogu uprave
in nadzornega sveta se v delovna telesa za
11. sejo skupščine izvolijo:
– za predsednico: Majda Antonič
– za preštevalki glasov: Majda Jazbec
in Marta Turk.
Notarski zapisnik sestavi notar Milan Mesar iz Sežane.
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2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o revidiranem letnem poročilu družbe
za leto 2006.
Predlog sklepa št.2.: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe za leto
2006. Nadzorni svet je letno poročilo družbe
za leto 2006 skupaj z revizijskim poročilom
potrdil dne 19. 6. 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa št.3.: ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v višini
1.397.445,09 SIT (5.831,44 EUR) se uporabi za druge rezerve iz dobička.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa št.4.: skupščina delničarjev Alukomen Montal d.d. podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri delo teh dveh organov v letu
2006.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa št.5.: za revizorja poslovanja družbe Alukomen Montal d.d. v letu
2007 se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva ul. 30, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili (osebno
ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine v tajništvu družbe v
Komnu, Komen 129a.
Najavljeni udeleženci so v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali sklepom o imenovanju.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjuje ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja v tajništvu,
vsak delavnik od 9. do 12.ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spreminjevalne oziroma nasprotne predloge pisno
sporočijo upravi. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
pol ure za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Alukomen Montal d.d.
uprava družbe – direktor
Branko Terčon u.d.i.g.
Ob-20838/07
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d. sklicuje
uprava
13. skupščino družbe
Kurivo Gorica d.d.,
ki bo dne 20. 8. 2007, ob 8. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Grčna 1.
Dnevni red skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa številka 1: Izvoli se predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo
ter imenuje notarja v skladu s predlogom
uprave.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2006 s pismenim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa številka 2a: Skupščina
se seznani z letnim poročilom uprave za
poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
Predlog sklepa številka 2b: Skupščina
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega
sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto
2006.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Predlog sklepa številka 3: Skupščina
sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic skladno z 250. in 381.
členom ZGD-1.
Predlog sklepa številka 4: Na predlog
uprave in pozitivnega mnenja nadzornega
sveta se zaradi optimizacije osnovni kapital
družbe v višini 84.744.000,00 SIT zmanjša z
umikom 17.258 delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT, ki jih je družba pridobila
v breme bilančnega dobička. Po zmanjšanju znaša višina osnovnega kapitala družbe
67.486.000,00 SIT, razdeljenega na 67.486
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT.
5. Sprejem sklepa o preračunu osnovnega kapitala v EUR in uvedba kosovnih
delnic.
Predlog sklepa številka 5a: Osnovni kapital družbe Kurivo Gorica d.d., ki znaša
67.486.000 SIT, se v skladu s prvim odstavkom 696. člena ZGD-1 poračuna v EUR in
znaša 281.578,84 EUR.
Predlog sklepa številka 5b: Skupščina
družbe na osnovi določb 172. člena ZGD-1
sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, kar
pomeni, da se osnovni kapital v znesku
281.578,84 EUR razdeli na 67.486 kosovnih delnic.
6. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d..
Predlog sklepa številka 6a: Skupščina
sprejme na predlog uprave in nadzornega
sveta spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
Predlog sklepa številka 6b: sprejme se
čistopis statuta družbe.
Predlog sklepa številka 6c: pooblašča se
predsednika skupščine za podpis čistopisa
statuta družbe.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa številka 7: Za revizijsko
hišo, ki bo opravila revizijo v letu 2007, se
imenuje SN Revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
1000 Ljubljana.
8. Zmanjšanje osnovnega kapitala z nakupom in umikom lastnih delnic skladno z
247. in 381. členom ZGD-1.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe skupščina na osnovi 247. in 381. člena ZGD-1 sprejme naslednje sklepe:
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Predlog sklepa številka 8a: Osnovni
kapital družbe v znesku 281.578,84 EUR
se zmanjša po postopku poenostavljenega zmanjševanja osnovnega kapitala za 55.910,21 EUR tako, da bo znašal
225.668,63 EUR in bo po zmanjšanju razdeljen na 54.086 kosovnih delnic.
Predlog sklepa številka 8b: Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 13.400 kosovnih delnic družbe, ki jih
bo družba pridobila na podlagi tega sklepa
v breme bilančnega dobička, skladno s tretjim, odstavkom 381. člena ZGD-1.
Predlog sklepa številka 8c: Skupščina
pooblašča upravo družbe, da stori vse potrebno za izvedbo tega sklepa in uskladi
besedilo statuta s tem sklepom.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Novi Gorici, Grčna 1 od dneva
objave sklica do začetka skupščine, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino, to je do vključno 17. 8. 2007.
Pooblaščenci delničarjev morajo pri prijavi za udeležbo in glasovanje na skupščini predložiti tudi pooblastilo za udeležbo in
glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine ponovno sestane in glasuje
ne glede na število prisotnih delnic (drugi
sklic).
Kurivo Gorica d.d.
uprava družbe
direktor Egidij Črnigoj
Ob-20839/07
Na podlagi točke 7 Statuta delniške družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29,
uprava družbe vabi delničarje na
10. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2007, ob 11.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji
Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s revidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila za leto 2006.
3. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2006 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2006 znaša 342.799.764,90 SIT oziroma
1.430.478,07 EUR na predlog uprave in nadzornega sveta, uporabi tako, kakor sledi:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2005 v višini 84.661.826,74 SIT oziroma 353.287,54
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EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 2006 v višini 258.137.938,16 SIT oziroma 1.077.190,53 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe v naslednje obdobje.
b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2007
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo
nadzornega sveta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska c. 29 v tajništvu uprave, in sicer
vsak dan od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine. Morebitni nasprotni predlogi morajo biti podani tajništvu družbe v pisni obliki z obrazložitvijo v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum preseka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.
Arcont d.d.,
uprava
Št. 01-20070689
Ob-20840/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
SGP Zasavje Trbovlje, d.d. uprava sklicuje
11. skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 24. 8. 2007, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: Na predlog uprave se
za predsednico skupščine imenuje Simona
Vrbnjak, za preštevalko glasov pa Vilma Strniša. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2006.
Predlog sklepa A: Bilančni dobiček poslovnega leta 2006 v višini = 28.823.747,28
SIT na predlog uprave in nadzornega sveta
ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi
skupščina odločala v naslednjih letih.
Predlog sklepa B: Skupščina delničarjev
članu uprave in članom nadzornega sveta
družbe podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje revizijska družba
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KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe SGP Zasavje Trbovlje,
d.d. na podlagi 8. alineje prvega odstavka
247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe,
da v imenu in za račun družbe kupi lastne
delnice, katerih delež ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice enaka oziroma višja od nabavne cene
lastnih delnic.
Lastne delnice sme družba pridobiti za
vse namene iz prvega odstavka 247. člena
ZGD-1, razen tega pa tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave, nadzornega sveta
in vodstvenih delavcev v delnicah družbe ter
za nagrajevanje zaposlenih.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD, in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu uprave družbe
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je vključno do 21. 8. 2006.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
SGP Zasavje Trbovlje, d.d.
uprava
Ob-20841/07
V skladu z 29. členom Statuta družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d. predsednica uprave družbe Brigita Kolenc sklicuje
skupščino
družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina
d.d.
Skupščina je sklicana za dne 29. 8. 2007
v prostorih družbe, na poslovnem naslovu
Rožna dolina cesta IV/45, ob 15. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
– Predlog sklepa predsednice uprave in
nadzornega sveta je:
»Za organe skupščine se izvolijo:
– Gorazd Buda za predsednika skup
ščine,
– Polona Laharnar Dimitrievski za verifikacijsko komisijo,
– notar Andrej Škrk za nadzor nad zakonitostjo dela skupščine.«.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2006
in s poročilom nadzornega sveta družbe in
pokrivanje izgube.
– Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:

»Skupščina se seznani s sprejetim poročilom o poslovanju Kirurškega sanatorija
Rožna dolina za poslovno leto 2006 in s
poročilom nadzornega sveta.«
»Skupščina soglaša, da se čisti dobiček
leta 2006, ki je na dan 31. 12. 2006 znašal
22.863t SIT, v celoti uporabi za pokrivanje
prenesene izgube iz preteklih let.
Skupščina nadalje soglaša, da se kapitalske rezerve družbe, ki po stanju na dan
31. 12. 2006 znašajo 160.159t SIT, v celoti
uporabijo za namen pokrivanja prenesene
izgube iz preteklih let.«.
3. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta družbe.
– Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: »Skupščina potrdi in odobri delo
predsednice uprave in članov nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 in predsednici
uprave ter članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006 podeljuje razrešnico.«.
4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe za namen pokrivanje izgube preteklih let.
– Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta so:
»Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.024.015,19 EUR, se zmanjša za
492.275,91 EUR, tako, da po zmanjšanju
osnovni kapital družbe znaša 1.531.739,28
EUR.
Razlog oziroma namen zmanjšanja
osnovnega kapitala je pokrivanje prenesene izgube iz preteklih let.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala na podlagi bilance
stanja na dan 31. 12. 2006, v skladu s 379.
členom ZGD-1.
Višina prenesene izgube v bilanci stanja
na dan 31. 12. 2006 znaša 300.991.000,00
SIT oziroma 1.256.013,19 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po predhodnem pokrivanju izgube:
– v breme čistega dobička poslovnega
leta 2006 v višini 22.863.000,00 SIT oziroma
95.405,61 EUR,
– v breme kapitalskih rezerv v višini
160.159.000,00 SIT oziroma 668.331,66
EUR.
Po pokritju v breme dobička in kapitalskih rezerv nepokrita izguba znaša še
117.969.000,00 SIT oziroma 492.275,91
EUR.
Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala
v višini 492.275,91 EUR se v celoti uporabi
za namen kritja prenesene izgube.«.
»Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe, tako da ga uskladi s
tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala in njegovo izvedbo.«.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Na skupščini lahko v skladu z določili statuta družbe sodelujejo in glasujejo le
delničarji, ki najkasneje v roku 3 dni pred
dnevom zasedanja skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Skupščina
veljavno odloča, če je na seji prisotnih več
kot 15% glasov. Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se zasedanje ponovi dve uri po sklicu neuspelega zasedanja.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Predlogi vseh sklepov z utemeljitvami in
ostalo gradivo za skupščino je delničarjem
dostopno na sedežu družbe ves čas od objave tega sklica skupščine dalje in na spletni
strani družbe www.kirurski-sanatorij.si.
Kirurški sanatorji Rožna dolina d.d.
predsednica uprave Brigita Kolenc
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Št. 20854/2007
Ob-20842/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah - 1. in 7. poglavja 2. točke
veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja d.d., uprava družbe Kostak d.d., sklicuje
14. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno
stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v petek, 24. 8. 2007, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško.
Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za
predsednico skupščine delničarjev, preštevalca glasov Branka Lavrenčiča in Renato
Resnik.
Seji skupščine prisostvuje tudi vabljeni
notar Boris Pavlin.
3. Potrditev predlaganega dnevnega
reda.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red 14. redne skupščine delničarjev.
4. Seznanitev skupščine delničarjev z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 in s
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
Kostak d.d., z dne 15. 3. 2007, ki se nanaša
na preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2006.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček družbe Kostak d.d. Krško
na dan 31. 12. 2006 znaša 225.747.193,23
SIT (942.026,34 EUR) in je sestavljen iz
prenesenega dobička leta 2000-2005 v višini 185.718.420,97 SIT (774.989,24 EUR)
in nerazdeljenega dobička poslovnega leta
2006 v višini 40.028.772,26 SIT (167.037,26
EUR).
Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2000 v višini 15.976.148,31 SIT
(66.667,29 EUR) in dobička leta 2001 v višini 7.987.851,69 SIT (33.332,71 EUR) se
razporedi za izplačilo dividend delničarjem v
višini 599,10 SIT na delnico (2,5 EUR).
Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po
datumu zasedanja skupščine delničarjev.
Preostanek bilančnega dobička v višini
201.783.193,23 SIT (842.026,34 EUR), ki
predstavlja dobiček leta 2001-2006 ostane
nerazporejen (preneseni dobiček).
Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je kot lastnik vpisan v Centralni
klirinški depotni družbi, tri dni pred dnevom
zasedanja skupščine.
6. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina v skladu z določbo 294. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe Kostak d.d., za poslovno leto
2006.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba IN REVIZIJA d.o.o.
Ljubljana.
8. Odločanje o predlaganih spremembah
določil Statuta družbe Kostak d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: na predlog sklepa nadzornega sveta in uprave se potrdi sprememba Statuta
družbe Kostak d.d. v točki III., z naslovom
Dejavnosti družbe, v predlagani vsebini.
9. Plačilo za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: na predlog sklepa nadzornega sveta in uprave skupščina potrdi višino plačil za
opravljanje funkcije predsednika in članov
nadzornega sveta družbe Kostak d.d., pri
čemer se plačevanje zneskov za opravljanje funkcije izplačuje v sorazmernem delu
letnega plačila v obliki mesečnih plačil. V
posledici tega se predsedniku nadzornega
sveta izplačuje mesečni znesek v višini neto
225 EUR, preostalim članom nadzornega
sveta pa vsakemu v višini neto 150 EUR
mesečno.
10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na
vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri Sonji Avsenak, vsak
delavnik od 10. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak d.d. do
vključno datuma zasedanja skupščine.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v 7 dneh od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvo družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno klirniško depotno
družbo 3 dni pred dnevom skupščine ter s
toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter da prevzamejo glasovalne lističe.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Božidar Resnik, univ.dipl.inž.str.
Predsednik uprave družbe Kostak d.d.
Ob-20843/07
Na podlagi statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, skli
cujem
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redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v sredo, 29. 8. 2007, ob 12. uri, v
Idriji, na Lapajnetovi 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2006
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2007 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi
po stanju na dan 27. 7. 2007, katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FOND d.d.
direktorica:
Darja Petrič Florjančič
Ob-20844/07
Na podlagi statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova 9,
Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v sredo 29. 8. 2007 ob 13. uri na
sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2006
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2006.
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3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2007 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se imenujejo Nataša Luša, Miloš Kermavnar
in Bojan Sever.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi
po stanju na dan 30. 7. 2007, katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FMR Holding d.d.
direktor
Milan Erjavec
Ob-20860/07
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Dornavska cesta 6/A, 2250 Ptuj sklicuje uprava družbe
12. sejo skupščine
Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d.,
ki bo v sredo, dne 22. 8. 2007, s pričetkom ob 12. uri, na sedežu družbe na Ptuju,
Dornavska cesta 6/A, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Milan Hebar, za preštevalca
glasov pa Roman Očišnik in Daniela Žvarc,
oba delavca Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo naslednji sklepi:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave, z mnenjem revizorja in s
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pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2006
2.2. Bilančni dobiček, ki po stanju na
dan 31. 12. 2006 znaša 185.510.735,50 SIT
(774.122,58 EUR), od tega 39.832.373,58
SIT (166.217,55 EUR) čistega dobička v letu
2006 in 145.678.361,92 SIT (607.905,03
EUR) prenesenega iz preteklih let, se nameni:
a) del bilančnega dobička v znesku
11.610.078,72 SIT (48.448,00 EUR) se izplača delničarjem za dividende, in sicer 0,50
EUR bruto na delnico.
Dividenda pripada delničarjem, ki so na
dan skupščine vpisani kot imetniki delnic v
delniško knjigo družbe, ki se vodi v KDD d.d.
Ljubljana. Dividende se izplačajo v roku do
60 dni od dneva skupščine. Za namen izplačila dividend bo družba porabila del sredstev
prenesenega dobička iz leta 2000.
b) del bilančnega dobička v znesku
9.032.861,07 SIT (37.693,46 EUR) se razporedi v druge rezerve.
Za ta namen se uporabi preostali del
sredstev prenesenega dobička iz leta
2000.
c) preostali del bilančnega dobička v
znesku 164.867.795,71 SIT (687.981,12
EUR) ostane nerazporejen in bo o njem
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2006 ter se jima
podeli razrešnica.
3. Preračun osnovnega kapitala in uvedba kosovnih delnic družbe Gradis Gradbeno
podjetje Gradnje Ptuj d.d.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmeta naslednja sklepa:
a) osnovni kapital družbe se preračuna
v EUR in znaša 404.056,32 EUR in je razdeljen na 96896 navadnih delnic. Nominalni
znesek ene delnice je 4,17 EUR. Razlika iz
preračunavanja v znesku 283,52 EUR se
prerazporedi v rezerve za druge namene;
b) uvedejo se kosovne delnice, tako da
se 96896 navadnih delnic v nominalni vrednosti 4,17 EUR preoblikuje v 96896 kosovnih delnic.
4. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d., Dornavska cesta 6/A, Ptuj s
potrditvijo čistopisa statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe 12. skupščina
sprejema naslednja sklepa:
4.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe Gradis Gradbeno
podjetje Gradne Ptuj d.d. v predloženem
besedilu.
4.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sprejetimi sklepi skupščine izdela čistopis Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2007
imenuje revizijska hiša JPA Abeceda Revizija d.o.o. Ljubljana.
6. Plačilo sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
določi novo višino sejnin članom nadzornega sveta, in sicer 150 EUR in predsedniku
200 EUR neto za vsako sejo.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji,

ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
(osebno ali s pisnim pooblastilom prek svojih
zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev) na
sedežu družbe – tajništvu, najkasneje 3 dni
pred skupščino (do 19. 8. 2007).
Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
v istem roku (do 19. 8. 2007) poslati tudi s
priporočeno pošto.
Delničarji, ki ne bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli sodelovati na skupščini.
Udeležence (delničarje in njihove pooblaščence) prosimo, da se javijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj uro pred
pričetkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe pri Aleksandri Paušner, vsak delavnik od
dneva objave sklica skupščine dalje, in sicer
med 8. in 9. uro (tel. 02/787-58-01).
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure, ko
je skupščina sklepčna ne glede na število
navzočih delničarjev oziroma odstotek zastopanih delnic.
Gradis Gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj d.d.
uprava
Ob-20871/07
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
13. skupščino
družbe Commerce d.d.,
ki bo v sredo, 22. avgusta 2007, ob 14.
uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva 6, v sejni sobi 423, v IV. nadstropju.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarke ter izvolitev predsednika in preštevalk
glasov.
Direktor družbe otvori skupščino.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Tomaž Čad.
Za preštevalki glasov se izvolita: Darja
Žvelc in Nada Kastelic.
2. Seznanitev z letnim poročilom in odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2006 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
A/ Skupščina se seznani z letnim poročilom, z revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006.
B/ Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
Sprejme se uporaba bilančnega dobička
za leto 2006, in sicer: družba je realizirala
650.0215 tisoč SIT bilančnega dobička, ki
se skladno s 65. členom ZGD razporedi na
rezerve za lastne delnice.
C/ Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
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Skupščina podeli razrešnico direktorju in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2006.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v pisarni št. 422, od sklica skupščine dalje, vsak
delovni dan od 12. do 14. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 8.
2007 oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Prostor bo v ta namen odprt pol ure pred
začetkom zasedanja. Prijavljeni delničarji in
njihovi pooblaščenci se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih
oseb pa z izpisom iz sodnega registra ter s
podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.
Commerce d.d.
direktor
Izidor Baus
Ob-20872/07
Na podlagi določil C 3 Statuta družbe
sklicujem
13. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.
Šempeter pri Gorici,
Vrtojbenska cesta 48,
ki bo v sredo, dne 22. 8. 2007, ob 13.
uri, na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Vrtojbenska cesta 48 in predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, dve preštevalca/ki glasov ter ugotovi prisotnost vabljene notarke.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2006, poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2006 ter podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2006, poročilom revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2006
bilančna izguba oziroma bilančni dobiček
enak 0 (nič).
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2006.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja se za
leto 2007 imenuje revizijska družba Revi-

zijska družba KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Šempetru
pri Gorici, Vrtojbenska cesta 48, vsak delovni dan po objavi tega vabila, med 12. in
13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
predsednik uprave
Jože Kovačič, univ. dipl. inž.
Št. 200712
Ob-20892/07
Na podlagi 28. člena Statuta družbe
ETRA 33 Energetski transformatorji d.d.,
Ljubljana, uprava sklicuje
11. skupščino družbe
ETRA 33, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo dne 29. 8. 2007, ob 13. uri,
v prostorih sedeža družbe na Šlandrovi ulici
10, Ljubljana.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Jožica Tominc, za preštevalca glasov pa Črtomir Nagode in Breda
Jeran.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2006 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2.1:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 znaša 1.645.146.853,84 SIT.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček uporabi:
– Za izplačilo dividende v letu 2007 v
skupni višini bruto 21.627.989,28 SIT
(90.252,00 EUR), kar znese 479,28 SIT
(2,00 EUR) bruto na delnico, in sicer iz nerazporejenega dobička iz leta 2002. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 1. 9.
2007. Dividenda bo izplačana delničarjem v
60 dneh po sklepu skupščine.
– Za nagrade članom nadzornega sveta
v skupni višini 5.991.000,00 SIT (25.000,00
EUR) bruto iz nerazporejenega dobička iz
leta 2002. Nagrada bo izplačana v 60 dneh
po sklepu skupščine.
Preostali bilančni dobiček v višini
1.617.527.864,56 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za delo v poslovnem letu 2006.
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3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Plus Revizija, d.o.o. Špruha
19, Trzin za revidiranje računovodskih izkazov v poslovnem letu 2007.
4. Spremembe članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa 4.1: skupščina se seznani z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta Jožice Tominc in Vlada Vadlje.
Predlog sklepa 4.2:
Na predlog nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje izvolita naslednja
člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev:
– Gregor Drnovšek,
– Alan Perc.
Mandat članoma nadzornega sveta se
začne 29. 8. 2007.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
do vključno ponedeljka dne 27. 8. 2007 in
ki so ta dan vpisani v delniško knjigo pri
KDD.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino družbe vključno
z letnim poročilom, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, vsak delavnik med 12. in 14. uro,
v času od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov so dostopni tudi na spletni strani
družbe.
ETRA 33, d.d.
uprava družbe
Ob-20893/07
Na podlagi 36. člena Statuta družbe
uprava družbe ELMA TT d.d. Ljubljana, sklicuje
11. redno sejo skupščine
delniške družbe ELMA TT d.d.,
ki bo v torek, 28. 8. 2007, ob 15. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija
23, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost in izvoli predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Na skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem pooblaščenega
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revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter njegovo potrditvijo, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006, s poročilom nadzornega
sveta ter potrditvijo letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2006 v
znesku 367.444.740,64 SIT (1.533.319,73
EUR) se uporabi:
– za izplačilo dividende delničarjem
12.243.063,82 SIT (51.089,40 EUR), kar
znaša 43,14 SIT (0,18 EUR) bruto na delnico.
– Preostanek bilančnega dobička v višini
355.201.676,82 SIT (1.482.230,33 EUR) pa
se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.
Dividenda se izplača delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Dividenda se izplača najkasneje v roku 90
dni po sprejemu sklepa na skupščini.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
3. Uskladitev osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital v višini 284.012.000,00
SIT se zaradi zaokroževanja števila novoizdanih delnic na celo število in denarnih
doplačil ob pripojitvi družbe Iskra stikalni
elementi d.d. popravi tako, da le-ta znaša 283.830.000,00 SIT. Razlika v višini
182.000,00 SIT se prenese v kapitalske rezerve in tako zmanjša osnovni kapital.
4. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklepa: osnovni kapital v višini
283.830.000,00 SIT se preračuna v EUR
na način iz drugega odstavka 693. člena
ZGD-1 tako, da le-ta znaša 1.184.401,60
EUR.
5. Predlog sprememb statuta delniške
družbe ELMA TT d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembo in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
6. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom Igorja Slavinca s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital,
z dne 30. 6. 2007. Skupščina na njegovo
mesto za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, imenuje Mateja Tomažina,
z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na
skupščini do izteka mandata sedanjega
nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja poslovanja družbe za leto 2007 se imenuje družba
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanje-
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ni vsi delničarji, pisno sporočilo v tajništvo
uprave v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
najmanj 25% osnovnega kapitala družbe.
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 višini zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del so: letno poročilo za leto 2006 z mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilo nadzornega sveta so
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Cesta 24. junija 23, v tajništvu, 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 naslednji
delovni dan brezplačno dali prepis gradiva
za skupščino.
ELMA TT d.d.
uprava
Ob-20903/07
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja
Loka, d.d., Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka,
uprava družbe sklicuje
14. redno skupščino delničarjev
Loške tovarne hladilnikov Škofja Loka,
d.d.,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2007, ob
13. uri, na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 66.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji dnevni red s predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednika skupščine se izvoli Gorazda Rakovca, za preštevalki glasov se izvolita Vesna Pavlič in Marjeta Hudolin. Sejo
bo spremljal vabljeni notar Vojko Pintar iz
Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2006, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje, da se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2006,
ki ga je potrdil nadzorni svet družbe, da se je
seznanila z revizorjevim poročilom in da se
je seznanila s poročilom nadzornega sveta. Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in članom nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja poslovanja družbe v letu 2007 se
imenuje revizijsko družbo EBIT d.o.o. revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje, Trg mladosti 6, 3320 Velenje.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro v času od objave sklica
do dne skupščine. Tam je dostopno letno
poročilo za leto 2006 s poslovnim poročilom,
revizijsko poročilo z mnenjem revizorja in
poročilo nadzornega sveta.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi
delničarjev morajo biti podani v pisni obliki
in obrazloženi ter oddani v 7 dneh po objavi
sklica v tajništvu uprave družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji (oziroma njihovi
pooblaščenci),
– ki so kot delničarji družbe vpisani v
centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško
depotni družbi d.d. 10 dni pred skupščino;
– katerih prijava udeležbe je prispela na
sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino;
– katerih pooblaščenci skupaj s prijavo
vsaj 3 dni pred skupščino predložijo tudi
pisna pooblastila za zastopanje;
– ki vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine svojo prisotnost vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice.
LTH Škofja Loka, d.d.
generalni direktor
Anton Vasja Dovšak
Št. 34
Ob-21010/07
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
20. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 23. 8. 2007, ob 16. uri, v
Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto 2006.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2006.
3. Odločanje o bilančnem dobičku.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2006 je 878.155,33 EUR.
– del dobička iz leta 2000 in 2001 v višini
82.500,00 EUR se razdeli za dividende, kar
znaša 165,00 EUR bruto na delnico. Dividende bodo izplačane delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine
v roku 60 dni po skupščini.
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejeni.
4. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu
2006.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
6. Preračun osnovnega kapitala in uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: nominalni znesek osnovnega kapitala družbe se preračuna iz SIT v
EUR, tako da znaša 29.210,00 EUR in je
razdeljen na 500 navadnih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Razlike v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja v EUR, se v skladu s 693. členom
ZGD-1 prerazporedijo v kapitalske rezerve
ali se pokrijejo v breme rezerv iz dobička.
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7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 23. 8. 2007 ob
16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 23. 8. 2007 do 12. ure.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim
pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Janez Janež
Ob-21011/07
Skliče se
trinajsta redna skupščina
delniške družbe » LINIJA« – trgovsko in
gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.,
Bakovska ulica 29 a, Murska Sobota,
ki bo 22. avgusta 2007, ob 17. uri, v Jakijevi dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5. Na podlagi sklepa uprave in predlogov nadzornega sveta družbe se
objavi naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, Barjanska cesta 3, Ljubljana, za preštevalca
glasov se izvolita Stanislav Ficko in Silva
Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Skupščina se je seznanila s pismenim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2006.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorici in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 20,315.240,57
SIT oziroma 84.774,00 EUR.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se sorazmerno višini deležev delničarjem
izplača znesek 4.500,00 EUR, ostali bilančni
dobiček se prenese v naslednje leto.
b) Direktorici in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2006.
5. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.
6. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja družbe se za leti 2008 in 2009 imenuje
Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo ali
udeležbo svojega pooblaščenca prijavili
osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe, najkasneje tri dni pred skupščino družbe. Prijava se izvrši na sedežu

Št.

družbe z vpisom na seznam prijavljenih
delničarjev za skupščino družbe. Uprava in
nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine
tudi, če niso delničarji.
Pooblaščenci morajo ob registraciji svoja pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj tri dni pred skupščino družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi
z izpisom iz sodnega registra. Pravico do
glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in v korist katerih so delnice
vknjižene v delniški knjigi družbe. Delničarji
se skupščine lahko udeležijo sami ali po
pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji
udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom,
enako pooblaščenci.
Linija d.d.
direktorica Ana Kralj
Ob-21012/07
Skliče se
10. redna skupščina
družbe Avtobusni promet Murska
Sobota d.d., Bakovska 29A, Murska
Sobota,
ki bo 22. avgusta 2007, ob 16. uri, v Jakijevi dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stanislav Ficko, za preštevalki
glasov se izvolita Breda Antalič in Silva Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Skupščina se je seznanila s pismenim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2006.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 118,747.055,95
SIT oziroma 495.522,68 EUR.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se D.S.U., družbi za svetovanje in
upravljanje, d.o.o. izplača dobiček v višini 455.980,00 SIT oziroma 1.902,77 EUR,
nadzornemu svetu pa kot nagrada udeležba
na dobičku v višini 85.440,00 SIT oziroma
356,53 EUR; ostali bilančni dobiček se prenese v naslednje leto.
b) Direktorju in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2006.
5. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja družbe Avtobusni promet Murska Sobota
d.d., za poslovno leto 2008 in 2009 skupščina imenuje Audit & Co, družbo za revizijo in
svetovanje d.o.o..
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni
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znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala, po najnižji ceni 5,00 EUR in najvišji
ceni 15,00 EUR za eno delnico.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo ali
udeležbo svojega pooblaščenca prijavili
osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe, najkasneje tri dni pred skupščino družbe. Prijava se izvrši v tajništvu
družbe, z vpisom na seznam udeležencev
skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob
registraciji svoja pooblastila deponirati pri
upravi družbe najmanj tri dni pred skupščino
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico
do glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji se skupščine lahko
udeležijo sami ali po pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z
osebnim dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor izpisek ni bil predložen ob prijavi.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
začasna direktorica
Ana Kralj
Ob-21017/07
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,
ki bo 24. avgusta 2007, ob 14. uri, v prostorih družbe Iskra-Releji d.d., Štatenberg
88, 2321 Makole.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja.
Predsednik uprave – direktor otvori skupščino.
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 Jenez Erker. Na seji je prisotna notarka
Jožica Škrk.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2006.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2006.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorju) in članom nadzornega sveta družbe Iskra-Releji d.d. za
poslovno leto 2006 v skladu z 293. členom
ZGD.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta kot predstavnika delničarjev se za
mandatno dobo 4 let od dneva izvolitve izvoli Sonja Plaznik.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2007 imenuje revizijsko hišo Iteo
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– Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, PE Osojnikova 3, Ptuj.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno
prijavijo, osebno ali s priporočeno pošiljko
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe Štatenberg 88, 2321
Makole.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničarji naj morebitne predloge k posamičnim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni, pisno sporočijo
direktorju v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole, v tajništvu, vsak delovni dan od 6. 8. 2007 med
8. in 12. uro do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Iskra-Releji, d.d.
direktor družbe
Št. 7/2007
Ob-21019/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena statuta družbe Pomurska založba d.d.,
Lendavska 1, 9000 Murska Sobota, uprava
družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d. Murska
Sobota,
ki bo dne 21. avgusta 2007, ob 9. uri,
na sedežu družbe na Lendavski ulici 1 v
Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi navzočnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rocner Katja, za preštevalca
glasov pa Mičev Cvetko in Gyergyek Janeza. Seji prisostvuje pristojna notarka.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s predlogom letnega poročila
in revizijskega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2006 in revizijskega poročila za leto 2006.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička.
b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2006.
Predlog sklepa k točki a):
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 40,383.168,21 (168.515,97 EUR).
Čisti dobiček poslovnega leta 2006 v vrednosti 8,365.844,03 SIT (34.910,05 EUR)
naj se razporedi na preneseni čisti dobiček
preteklih let.
Predlog sklepa k točki b): na predlog
uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz
leta 2006.
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5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2007 imenuje revizorska hiša Ernst&Young
d.o.o. Ljubljana.
6. Sprejem sklepa o plačilu sejnine v
EUR.
Po predlogu nadzornega sveta in uprave družbe se sprejme sklep, da se članom
nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi
sejnina:
a) za predsednika nadzornega sveta
350,00 EUR bruto;
b) za člane nadzornega sveta 250,00
EUR bruto.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno
prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki in ga
je potrebno predložiti v hrambo na sedežu
družbe 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan od 7. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od datuma objave sklica
skupščine.
Pomurska založba d.d.
uprava družbe
Ob-21020/07
Uprava delniške družbe Iskra kondenzatorji, d.d., Vajdova ulica 71, Semič na podlagi določil Statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
13. skupščino
družbe Iskra kondenzatorji, d.d.,
ki bo v torek 28. avgusta 2007, ob 11.
uri, na sedežu družbe v Semiču, Vajdova
ulica 71.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost, imenujejo se
delovna telesa skupščine: predsednik skupščine in dva preštevalca. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe, s poročilom o reviziji računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2006 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.
3. Uporaba bilančnega dobička na dan
31. 12. 2006 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Čisti dobiček družbe za poslovno leto
2006 v višini 215.273.484,54 SIT se uporabi
za pokrivanje prenesene izgube.
b) Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave za poslovno
leto 2006.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja delniške družbe Iskra kondenzatorji, d.d. se, za poslovno leto 2007,
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi izteka mandata dosedanjima članoma nadzornega sveta, nadzorni svet predlaga v izvolitev za člana nadzornega sveta
s štiriletnim mandatom: Dušana Šešoka,
Jožeta Godca.
Mandat nastopita naslednji dan po izteku
mandata dosedanjima članoma nadzornega
sveta.
6. Določitev sejnin in plačil članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Člani nadzornega sveta prejmejo letno
osnovno plačilo za opravljanje funkcije v
sledeči višini:
– predsednik nadzornega sveta 7.200,00
EUR,
– namestnik predsednika nadzornega
sveta 6.000,00 EUR,
– član nadzornega sveta 4.000,00 EUR.
Plačilo se izplačuje mesečno do 18. dne
v mesecu za tekoči mesec, in sicer se izplača vsak koledarski mesec 1/12 zneska iz
prejšnjega odstavka. Član, namestnik predsednika nadzornega sveta in predsednik
nadzornega sveta so do plačila v skladu s
prejšnjim odstavkom upravičeni za obdobje,
začenši s koledarskim mesecem, ki nastopi po sprejemu tega sklepa na skupščini,
in prejemajo plačilo za opravljanje funkcije,
dokler opravljajo funkcijo.
Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi
člani nadzornega sveta za udeležbo na seji
prejmejo sejnino v višini:
– predsednik nadzornega sveta 440,00
EUR,
– namestnik predsednika nadzornega
sveta 360,00 EUR,
– član nadzornega sveta 250,00 EUR.
Če se opravi korespondenčna seja, prejmejo člani 75% zgoraj navedenih zneskov.
Sejnine se članom nadzornega sveta izplačajo po končani seji, in sicer v roku 8 dni od
zaključka posamezne seje.
Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti
delničarji, ki bodo na dan 25. 8. 2007 vpisani v register pri Centralno klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno, najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslov družbe, pooblaščenci pa morajo
v istem roku na sedežu družbe poleg prijave
deponirati pooblastila. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do 25. 8.
2007 oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma s pisnim pooblastilom.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na sejo skupščine pol
ure pred napovedanim začetkom seje.
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Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2006, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1 ter z obrazloženim besedilom, je od
dneva sklica skupščine dalje delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Predlogi z utemeljitvami so od tega dne dostopni tudi na
spletni strani družbe www.iskra-semic.si.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti ali jih oddajo
osebno na sedežu družbe v sedmih dneh
od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne dve
uri po prvem sklicu, v istem prostoru in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra kondenzatorji, d.d.
uprava družbe
Ob-21023/07
Zlata Moneta II finančna družba d.d.,
sedež: Maribor; poslovni naslov: Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor delničarje
vabimo na
4. skupščino,
ki bo v torek, dne 21. 8. 2007, ob 11. uri,
v sejni sobi hotela Piramida, Ulica heroja
Šlandra 10, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
1.1. Izvolijo se delovni organi skupščine,
in sicer:
– predsednik skupščine: Gregor Drnovšek;
– preštevalca glasov: Marjan Vedlin in
Helena Gornjak.
1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe
za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe
za poslovno leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a,
SI-1000 Ljubljana.
5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi kritja prenesene izgube.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 34.355.120,18 eurov in je razdeljen na
8.232.861 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša za 188.747,03 eurov na
34.166.373,15 eurov in je po zmanjšanju
prav tako razdeljen na 8.232.861 navadnih imenskih kosovnih delnic. Zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe se opravi v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1 in naslednji) zaradi kritja prenesene izgube, in
sicer se znesek 188.747,03 eurov uporabi
za kritje prenesene izgube.
Utemeljitev predlogov sklepov
Sklepa št. 1.1. in 1.2.: za delovanje in
izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna
za tehnično izvedbo skupščine. V skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek,
26/07 – ZSDU-B in 33/07 – ZSReg-B) mora
vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Sklep št. 2.1.: nadzorni svet je letno poročilo potrdil na svoji seji, dne 27. 6. 2007.
V skladu z ZGD-1 je pripravil poročilo za
skupščino. Skupščina v takem primeru ne
sprejema letnega poročila, se pa skupščini
predlaga, da se z njim in poročilom nadzornega sveta seznani.
Sklepa št. 3.1. in 3.2.: v skladu z 294.
členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Skupščini se predlaga, da obema organoma
podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
Sklep št. 4.1.: v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZGD-1 je družba zavezana k
reviziji letnega poročila. V skladu z 8. alinejo
prvega odstavka 293. člena v zvezi s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 odloča o
imenovanju revizorja skupščina na predlog
nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga
imenovanje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, SI-1000
Ljubljana. Največji naročniki KPMG Slovenija so: Nova Kreditna banka Maribor, PBS,
Infond holding, HSE, Salonit Anhovo, Avtoelektrika, Gorenje, Istrabenz, Krka, Merkur, Sava, Trimo, Droga Kolinska, Prevent,
Belinka, Danfoss, Viator&Vektor, Siemens,
NFD, JH mesta Ljubljana, TVT Nova, Messer, Cinkarna Celje, Aktiva Group, Poteza,
Nika, Arkada, Modra linija, Dars, TEŠ, Emona Obala, Soške elektrarne, Agrogorica, za
leto 2007 pa med drugimi še Mercator, skupina Probanka, BA-CA, ETI.
Sklep št. 5.1.: poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se predlaga zaradi
zaokrožitve pripadajočega zneska delnic
družbe. Po začetku veljavnosti zmanjšanja
osnovnega kapitala bo pripadajoči znesek
delnice znašal 4,15 eurov. Predlaga se, da
se v ta namen osnovni kapital poenostavljeno zmanjša in da se z zneskom zmanjšanja delno pokrije prenesena izguba. Ker
je nadzorni svet s statutom pooblaščen za
spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na
uskladitev njegovega besedila z veljavno
sprejetimi odločitvami (točka 11.1. statuta),
skupščin ni potrebno sklepati o uskladitvi
besedila statuta s spremembo osnovnega
kapitala.
Gradivo
Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2006, revizorjevo poročilo, Po-
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ročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2006, ponudba za revizijo računovodskih izkazov in ta sklic skupščine (z dnevnim
redom in utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov) so dostopni na poslovnem naslovu družbe, Svetozarevska ulica 12, 2000
Maribor, vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Vse gradivo iz prejšnjega odstavka je
prav tako dostopno na uradni spletni strani
(elektronskem mediju) družbe http://www.
zlatamoneta2.si/ in http://www.moneta2.si/
ter na spletni strani sistema SEOnet http://
seonet.ljse.si/menu/default.asp.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Do uresničevanja glasovalne pravice in
udeležbe na skupščini so upravičeni tisti
delničarji, ki delnice shranijo najpozneje 3
dni pred skupščino in ki se najpozneje 3 dni
pred skupščino prijavijo. Šteje se, da so delnice shranili tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic družbe vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki
ga vodi KDD d.d., 3 dni pred skupščino.
Prijava se opravi po faksu ali s pošto, ki ju
mora družba prejeti v roku iz prvega stavka
tega odstavka.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo v
pisni obliki, ki ostane shranjeno pri družbi.
Pravne osebe prijavi priložijo redni izpisek
iz sodnega registra, ki vsebuje podatke po
stanju ob prijavi.
Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
Zlata Moneta II finančna družba d.d.
uprava
Peter Zorič
Ob-21024/07
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona o
gospodarskih družbah in točke 7.2. Statuta
delniške družbe Esotech d.d., Velenje sklicuje uprava
11. sejo skupščine
družbe Esotech d.d., Velenje,
ki bo 23. 8. 2007, ob 18. uri, v prostorih
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za
predsednika skupščine se imenuje Grega
Peljhan, za preštevalca glasov pa Nada
Krajnc in Aleš Ževart. Na seji skupščine prisostvuje notar Avgust Ribič iz Velenja.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2006 z mnenjem revizijske družbe
ter poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1 Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2006 znaša 168.386.365,76 SIT
(702.663,85 EUR); sestavljen je iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v
višini 118.278.153,49 SIT (493.565,99 EUR)
in nerazdeljenega čistega dobička leta 2006
v višini 50.108.212,27 SIT (209.097,86
EUR).
3.2 Bilančni dobiček družbe v višini
168.386.365,76 SIT (702.663,85 EUR) se
uporabi:

Stran

5538 /

Št.

65 / 20. 7. 2007

– del bilančnega dobička se uporabi
za izplačilo dividend, v višini bruto 12,00
EUR na delnico, po stanju delnic na dan 11.
(enajste) seje skupščine,
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende najkasneje do konca leta 2007, in sicer delničarjem,
vpisanim v delniško knjigo družbe na dan
11. seje skupščine in na način, kot ga določi
uprava družbe.
Za izplačilo dividend se uporabi bilančni
dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 1999, ki na dan 31. 12. 2006 znaša
38.669.219,41 SIT (161.363,79 EUR) in za
znesek do celotne višine dividend, se uporabi bilančni dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2002.
3.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.3.1. Skupščina delničarjev podeljuje
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2006.
3.3.2. Skupščina delničarjev ne podeljuje upravi družbe razrešnice za poslovno
leto 2006.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
4.1. Skupščina se seznani, da je član in
predsednik nadzornega sveta Anton Žove
dne 12. 7. 2007 podal odstopno izjavo s
funkcije člana in predsednika nadzornega
sveta, z veljavnostjo prenehanja funkcije z
dnem prve skupščine družbe, na kateri bo
izvoljen nov član nadzornega sveta.
4.2 Na predlog nadzornega sveta se
za nadomestnega člana nadzornega sveta
družbe za štiri leta imenuje Robert Hudournik.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa:
5. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje poslovanja družbe Esotech d.d.
za leto 2007 imenuje revizijska družba Ripro d.o.o.
6. Razno.
Sklepe pod točkami 1 in 3 predlaga uprava družbe, sklepe pod točkami 4 in 5 pa
predlaga nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo
dostavljeni upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure
pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem
mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Esotech d.d., Velenje
uprava družbe
Marko Škoberne
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Ob-21025/07
Na podlagi 11. člena Statuta uprava Garant pohištvena industrija, d.d., Polzela,
s sedežem v Polzeli 176/a, 3313 Polzela,
sklicuje
izredno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 23. 8. 2007, ob 11. uri, na
sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine ter poročilo verifikacijske komisije:
– izvolitev organov skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov in ugotovitev sklepčnosti skupščine,
– ugotovitev prisotnosti notarja Srečka
Gabrila.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Volitve nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) V nadzorni svet družbe se imenuje
naslednje člane, predstavnike kapitala:
– Marko Laznik, univ. dipl. ekonomist,
– Vesna Frelih, univ. dipl. ekonomistka,
vse za mandatno obdobje 4 let.
b) Skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev imenoval v nadzorni svet družbe
Evgena Kosa kot predstavnika delavcev in
za namestnika Romano Vogrinc, za mandatno obdobje 4 let.
3. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2007
se imenuje Renoma d.o.o., Kamniška ulica
25, 1000 Ljubljana.
II. Gradivo: delničarji prejmejo na svoje
naslove obrazložitve predlaganih sklepov.
III. Čas sklica: skupščina je sklicana za
11. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
IV. Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred sejo pismeno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno na
sedežu družbe.
Garant, pohištvena industrija, d.d.,
Polzela
predsednik uprave družbe
Matjaž Rojnik, univ. dipl. inž. les.
Ob-21026/07
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe Galex d.d. sklicujem
13. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja
in promet s farmacevstkimi in drugimi
proizvodi d.d., Murska Sobota, Tišinska
ulica 29g,
ki bo dne 23. avgusta 2007, ob 16. uri, v
Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenuje vabljeni notar po predlogu
sklicatelja.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006:
2.1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 in s poročilom
nadzornega sveta v zvezi s pregledom le-

tnega poročila, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.
2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 1.295.589,62 EUR (310.475.096,73
SIT).
Predlog delitve:
– del za izplačilo dividend 287.931,90
EUR (69,000.000,00 SIT),
– del za nagrade upravi in nadzornemu
svetu 7.469,83 EUR (1,789.939,00 SIT).
Ostane preneseni čisti poslovni izid
1.000.188,44 EUR (239.685.157,73 SIT).
Dividenda za leto 2006 znaša 6,26 EUR
(1.500,00 SIT) bruto po delnici.
2.3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da znaša bilančni dobiček za leto 2006
1.295.589,62 EUR (310,475.096,73 SIT)
in se ga nameni za izplačilo dividend v višini 287.931,90 EUR (69,000.000,00 SIT)
in za nagrade upravi in nadzornemu svetu
7.469,83 EUR (1,789.939,00 SIT), znesek
v višini 1.000.188,44 EUR (239.685.157,73
SIT) pa se prenese v naslednje poslovno
leto.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta za leto
2006.
3. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
z EUR, uvedba kosovnih delnic in odobreni
kapital.
3.1 Uskladitev z EUR: osnovni kapital
družbe Galex d.d., ki znaša 46.000.000,00
SIT in je razdeljen na 46.000 navadnih imenskih delnic, se po tečaju zamenjave preračuna v znesek 191.820,00 EUR. Razlika, ki
je nastala pri preračunavanju v EUR v višini
134,60 EUR, se prerazporedi v kapitalske
rezerve v skladu s 693. členom ZGD-1.
3.2 Uvedba kosovnih delnic: delnice
družbe, ki se po opravljenem preračunu
glasijo na nominalni znesek 4,17 EUR, se
spremenijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka 1 delnica z nominalno vrednostjo 4,17
EUR nadomesti z 1 kosovno delnico. Tako
ima družba 191.820,00 EUR osnovnega kapitala, ki je razdeljen na 46.000 navadnih,
imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic.
3.3 Odobreni kapital: razveljavi se zadnji
odstavek četrtega člena statuta v zvezi z
odobrenim kapitalom zaradi nove ureditve
v zvezi z EUR in dobe in se sprejme sklep,
da uprava za nadaljnjih pet let po vpisu
spremembe statuta v sodni register (šteto
od datuma vpisa spremembe statuta v letu
2007 dalje) v soglasju z nadzornim svetom
osnovni kapital poveča za največ 80.000,00
EUR (odobreni kapital), in sicer z izdajo
novih kosovnih vinkuliranih delnic za vložke. Delnice se lahko izdajo oziroma prodajo
obstoječim ali novim delničarjem, pri čemer
se prednostna pravica ne izključi. Nadzorni
svet mora sklep o izdaji oziroma prodaji
delnic sprejeti s soglasjem vseh članov nadzornega sveta.
4. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme čistopis statuta v predlaganem besedilu.
Predlog sklepa: v zvezi z zgoraj navedenimi sklepi uprava in nadzorni svet skupščini
predlagata v sprejem prečiščeno besedilo
statuta v predlaganem besedilu.
5. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih kosovnih delnic z vložitvijo stvarnega vložka in izključitvijo prednostne pravice
obstoječih delničarjev.
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Osnovni kapital družbe Galex d.d., ki
znaša 191.820,00 EUR. in je razdeljen
na 46.000 kosovnih delnic, se poveča za
23.180 EUR in po povečanju znaša 215.000
EUR, za kar se izda 4.545 novih navadnih,
imenskih, vinkuliranih kosovnih delnic. Emisijski znesek nove posamezne delnice je
66,00 EUR oziroma skupaj 299.970,00
EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvrši z izročitvijo stvarnega vložka konverzijo
terjatve družbe Pental d.o.o., in sicer v višini
299.970,00 EUR. Zaradi izročitve stvarnega vložka se prednostna pravica dotedanjih
delničarjev v celoti izključi. Izdaja delnic je
tako namenjena vnaprej znani osebi, in sicer družbi Pental d.o.o., ki se zavezuje vpisati nove delnice in izročiti oziroma odstopiti
svojo terjatev družbi Galex d.d. z ustrezno
pogodbo o konverziji, pri čemer se terjatev
odstopnice z izdajo novih delnic v celoti pobota. To pogodbo je družba Pental d.o.o.
dolžna z družbo Galex d.d. podpisati najkasneje v roku 45 dni od sprejema sklepa
o povečanju osnovnega kapitala. Če v tem
roku niso vse delnice vpisane in pogodba o
konverziji podpisana, se šteje, da povečanje osnovnega kapitala ni uspelo. Osnutek
vsebine pogodbe o konverziji se nahaja v
gradivu skupščine.
Osnovni kapital družbe Galex d.d. se
z izročitvijo stvarnega vložka – konverzijo
terjatve poveča za 23.180,00 EUR ter po
povečanju znaša 215.000, EUR in je razdeljen na 50.545 kosovnih delnic. Razlika v
višini 276.790,00 EUR, ki nastane pri izročitvi stvarnega vložka – konverziji terjatev, se
prenese v kapitalske rezerve (agio) družbe.
Stvarni vložek – konverzija terjatev mora
biti v celoti izročena oziroma izvedena pred
vpisom povečanega osnovnega kapitala v
sodni register. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki, in sicer v roku 8 dni
od vpisa povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.
Nadzorni svet družbe se pooblašča, da
po izvedbi konverzije terjatve (podpisu pogodbe o konverziji), iz naslova povečanja
osnovnega kapitala, sprejme ustrezne sklepe v zvezi s spremembo statuta v četrtem
členu in pooblasti notarko, da izdela čistopis
statuta, skladno s sklepom nadzornega sveta in sprejetim sklepom skupščine.
Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki bo po sklepu sodišča pregledala revizijska hiša Audit & Co. d.o.o. iz
Murske Sobote. Poročilo uprave o razlogih
izključitve prednostne pravice je v gradivu
skupščine.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se sprejme povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih kosovnih delnic
z vložitvijo stvarnega vložka in izključitvijo
prednostne pravice obstoječih delničarjev.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za pooblaščenega revizorja družbe
Galex d.d. za leto 2007 imenuje družba Audit & Co. d.o.o. iz Murske Sobote.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje morebitne nasprotne ali nove predloge k posameznim točkam dnevnega reda v pisni obliki z
utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od objave
tega sklica na sedežu družbe Galex d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Delničarji morajo svojo ali udeležbo svojega

pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe. Pooblaščenec se mora pred sejo skupščine
izkazati s pisnim pooblastilom.
Gradivo in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Galex
d.d., Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, in sicer od
23. 7. 2007 do 23. 8. 2007.
Galex d.d., Murska Sobota
direktor
Ob-21027/07
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 10. točke Statuta delniške družbe Finira, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani,
dne 23. 8. 2007, ob 13. uri, v sejni sobi na
naslovu Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Damjan Belič, za preštevalko
glasov se izvoli Andreja Krebs. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in sestavljenim letnim poročilom
Skupine Finira za poslovno leto 2006 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in Skupine Finira za poslovno leto
2006, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in sestavljenim letnim poročilom
Skupine Finira za poslovno leto 2006 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in Skupine Finira za poslovno
leto 2006.
2.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2006
znaša 1.107.799.061,23 SIT (4.622.763,58
EUR) in je sestavljen iz čistega dobička
družbe ustvarjenega v poslovnem letu 2006
v višini 464.722.274,90 SIT (1.939.251,69
EUR) ter iz prenesenega čistega poslovnega izida preteklih obračunskih obdobij v višini 643.076.787,06 SIT (2.683.511,89 EUR)
se uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini
14.700,00 EUR (3.522.708,00 SIT) se uporabi za denarno izplačilo članom nadzornega sveta družbe kot udeležbo v dobičku,
– del bilančnega dobička v višini
4.608.063,58 EUR (1.104.276.353,23 SIT)
ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Kriterij za denarno izplačilo nadzornemu
svetu družbe kot udeležba v dobičku družbe
je 1 enota za člana, 1,5 enote za predsednika nadzornega sveta. Družba bo izplačala
udeležbo v dobičku najkasneje v roku 30 dni
po sprejemu tega sklepa.
2.3 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe za poslovno leto 2006.
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3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Finira, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2007 se imenuje družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta
8a, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan 20. 8. 2007 vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnem skupščine prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati z
osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe, Štefanova ulica
13a, Ljubljana, najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja
lahko uresničuje svoje glasovalne pravice
le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo družbe, sestavljeno poročilo Skupine Finira za poslovno leto 2006 in poročilo
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe in sestavljenega
poročila Skupine Finira za poslovno leto
2006 je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, in
sicer vsak delavnik od 10. do 13. ure na naslovu Štefanova 13a, Ljubljana.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Finira, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Primožič
Ob-21028/07
Uprava – direktor družbe KEF, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, sklicuje
skupščino
družbe KEF, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana,
ki bo dne 28. 8. 2007, s pričetkom ob 12.
uri v sejni sobi v 15. nadstropju poslovne
stavbe Dunajska 156, Ljubljana. z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalko glasov pa Irena Puconja. Ugotovi
se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in revizorjevega poročila za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in revizor-
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jevim poročilom za leto 2006 in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: skupščina ugotavlja, da na dan 31. 12. 2006 družba ne
izkazuje bilančnega dobička, bilančna izguba v višini 9.081.000,00 SIT bo pokrita v
naslednjih letih.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2007 revizijsko družbo
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine. Udeleženci skupščine bodo ob prihodu na skupščino, najprej pol ure pred njenim začetkom,
podpisali seznam prisotnih delničarjev. Pri
tem so se delničarji, fizične osebe, dolžni
izkazati z ustreznim osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki delničarjev, pravnih oseb,
so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega
registra, vsi pooblaščenci pa s predložitvijo
pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 12. uro ter med
13.30 in 15. uro.
KEF, d.d.
direktor družbe
Ob-21036/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 8.3. člena Statuta Triglav
naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska
54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
4. skupščino
Triglav naložbe, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 23. 8. 2007, ob 10. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva ulica 9, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine:
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Svetlana Vakanjac.
Za preštevalca glasov se imenujeta Barbara Demšar in Miha Job.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2006, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2006, z revizijskim poročilom
in s pisnim poročilom nadzornega sveta,
s katerim je sprejeto letno poročilo družbe
za leto 2006 ter v skladu z določilom 294.
člena. Zakona o gospodarskih družbah podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizorja za leto 2007.
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Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Cesta v Kleče
15, 1000 Ljubljana, mednarodno priznana
revizijska družba.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja
se določi na podlagi števila delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti 3 dni
pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan po pooblaščencu, mora prijava
vsebovati tudi originalno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.
Triglav naložbe, d.d.
uprava družbe
Ob-21037/07
Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 23. 8. 2007, ob 10. uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, v prvem nadstropju v dvorani C, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih organov skupščine.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2006.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da sta iz nadzornega odstopili Mojca Boh in Tanja Tomaževič in se zato razrešita.
Za nova člana nadzornega z novim štiriletnim mandatom se izvolita Franc Ziherl
in Ana Pišljar.
5. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe za pridobivanje lastnih delnic
do višine 10% osnovnega kapitala družbe
za čas 18 mesecev od sprejemu sklepa na
skupščini družbe.
Najnižja cena nakupna cena ne sme biti
nižja od 2 EUR in ne višja od 3 EUR. Pri odsvajanju delnic prodajna ne sme biti nižja od
nabavne cene. Prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic se izključi.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pavico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD
in svojo udeležbo predhodno pisno najavijo
družbi tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe najkasneje tri dni pred skupščino, to je do vključno 20. 8. 2007. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Skupščine je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo najmanj 30%
vseh glasov delničarjev.

Gradivo za skupščino je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 10. in 12.
uro.
Metalka Commerce d.d.
uprava družbe
Andrej Petelin – direktor
Ob-21151/07
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino
delničarjev delniške družbe Kompas
d.d.,
ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2007 ob 12. uri
v hotelu Union Garni, Miklošičeva 9, Ljubljana, dvorana Drava.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sprejem letnega poročila družbe Kompas d.d. za leto 2006.
4. Uporaba bilančnega dobička.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
6. Imenovanje revizorja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
Nada Kumar iz Ljubljane.
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki
bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa. Za
predsednika in dva preštevalca glasov se
izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma
delničarjev na skupščini.
3. Sprejem letnega poročila družbe Kompas d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da sta uprava in nadzorni
svet iz razlogov, ki so navedeni v poročilu
nadzornega sveta in v sklepih št. 138 in 137
XIV. seje nadzornega sveta in št. 142. XV.
seje nadzornega sveta v skladu s prvim in
drugim odstavkom 293. člena in 282. členom ZGD-1 prepustila odločanje o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2006
skupščini družbe.
Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo Kompas d.d. za leto 2006.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1.
Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe, ki znaša po
stanju na dan 31. 12. 2006 315.921.505,32
SIT uporabi tako, da ostane v celoti nerazporejen.
Nadzornemu svetu se po predlogu uprave in sklepu št. 144 XV. seje nadzornega
sveta izplača nagrada 31.000,00 € bruto.
Za vir izplačila nagrade nadzornemu svetu
se uporabi preneseni čisti dobiček preteklih let.
Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
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Skupščina imenuje za mandat od 1. 9.
2007 do 31. 8. 2011 štiri predstavnike delničarjev v nadzornem svetu, in sicer: Vito
Osojnik, dipl. oec., Bernard Coursat, Pave
Rusković Župan, mag. ekon. znanosti, Miroslav Dragićević, dr. ekon. znanosti.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2007 se imenuje revizijska družba ITEO – Abeceda d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod točkami 1–5
sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 6 pa le nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine, in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje z istim
dnevnim redom in predlogi sklepov.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo Kompas
d.d. za leto 2006.
Uprava Kompas d.d.
Ob-21152/07
Uprava družbe na podlagi 9. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
12. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 30. 8. 2007 ob 11. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.
Za preštevalca glasov se imenuje Tanja
Mejak iz CPK d.d.
Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2006, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2006.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006, z
revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2006.
b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega
poročila za leto 2006 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2006 znaša
392.404.193,47 SIT. Celotni bilančni dobiček v znesku 392.404.193,47 SIT ostane
nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o
njem odločeno v naslednjih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 in jima
podeli razrešnico za leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2007
se imenuje družba Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
4. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta za udeležbo in delo na sejah pripada sejnina v višini 400,00 EUR neto, predsedniku
nadzornega sveta pa 450,00 EUR neto. Višina sejnine se lahko enkrat letno revalorizira z rastjo življenjskih stroškov. Članom in
predsedniku nadzornega sveta za udeležbo
na sejah pripada tudi povračilo potnih stroškov in drugih stroškov povezanih z delovanjem člana v nadzornem svetu.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta
– predstavnikom delavcev.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za dobo 4 let izvolita Simon Jeglič, EMŠO 0109961500119 in Miloš
Čirič, EMŠO 1701961500275. Mandat imenovanima začne teči dne 19. 12. 2007.
Skupščina se seznani z imenovanjem
člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
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liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.
uprava
Igor Ukota
Ob-21172/07
Na podlagi 6. 3. točke Statuta Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov
in sistemov, d. d., Lipnica, Lipnica 8, 4245
Kropa sklicujem
13. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo dne 22. 8. 2007, ob 13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Darko
Petrič
– verifikacijska komisija: Anita Kaltenekar, predsednica, Mateja Mahkovec, članica.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
Nasprotni predlog sklepa delničarjev
družbe Iskra Mehanizmi, d.d., družb Opalit
d.d., Savlje 89, Ljubljana in TP Consulting
d.o.o, Trdinova 4, Ljubljana, kot sta jih za to
točko dnevnega reda skupščine omenjeni
družbi postavili v zahtevi za sklic skupščine je:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Jure Prebil.
1.3. Za preštevalca glasov se izvolita
Mazi Matjaž in Janez Erčulj.
– 1.4. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar.
2.a. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2006 znaša
517.690,98 EUR, ostane nerazporejen.
2.c. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2007 skupščina imenuje družbo RENOMA, družba za
revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica
25, 1000 Ljubljana.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog delničarjev družbe Iskra Mehanizmi, d.d., družb Opalit d.d., Savlje 89,
Ljubljana in TP Consulting d.o.o, Trdinova
4, Ljubljana, je, da skupščina delničarjev
sprejme naslednji sklep:
4.1. Skupščina družbe Iskra Mehanizmi d.d. z dnem skupščine odpokliče Darka
Petriča in Petra Šuleka iz nadzornega sve-
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ta kot predstavnike kapitala v Nadzornem
svetu družbe.
4.2. Skupščina družbe Iskra Mehanizmi
d.d. za člane nadzornega sveta družbe z
dnem skupščine imenuje Jureta Prebila in
Janeza Žagarja.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O točkah dnevnega reda se glasuje
javno.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v prostorih uprave
Iskra Mehanizmi, d. d., Lipnica, Lipnica 8,
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe
v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica, bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega
in tretjega odstavka 300. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana na dan 17. 8. 2007, osebno ali njihovi
pooblaščenci. Pisno pooblastilo se shrani
pri družbi, kjer je shranjeno ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja. Pogoj za udeležbo
na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3
dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo
oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosim, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine,
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter
sestave seznama prisotnih udeležencev.
Udeležence prosim, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 22. 8. 2007 ob 15.
uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovne
kapitala.
Iskra Mehanizmi d.d.,
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik

3. Odločanje o bilančnem dobičku za leto
2006 ter o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2006 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282.
členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno
poročilo za leto 2006.
b) Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2006 v višini 67.431 tisoč SIT ostane nerazporejen in se izkaže kot preneseni
dobiček. O njegovi uporabi bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Induplati d.d. v poslovnem letu 2006 ter se direktorju in članom
nadzornega sveta na podlagi 293. in 294.
člena ZGD podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
Za revizijo letnega poročila za leto 2007
se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Letno poročilo, poročilo revizorja, poročilo nadzornega sveta, predlogi sklepov z
utemeljitvami ter drugo gradivo za skupščino je dostopno in na vpogled delničarjem
na sedežu družbe Induplati d.d., Kamniška
cesta 24, Zgornje Jarše, Domžale vsak delavnik od 10. do 12. ure, od objave tega
sklica v Uradnem listu Republike Slovenije
dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje do 24. 8. 2007 pisno prijavili na naslov
sedeža družbe Domžale, Zgornje Jarše,
Kamniška cesta 24 ali osebno oziroma po
pošti. Pooblastila za zastopanje morajo biti
pisna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Induplati, Industrija platnenih izdelkov,
d.d.
direktor
Aleksander Jereb

Ob-21173/07
Na podlagi 39. člena Statuta delniške
družbe Induplati d.d. sklicujem

Ob-21174/07
Na podlagi 25. člena statuta družbe Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj d.d., uprava sklicuje

14. skupščino delničarjev
Induplati d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2007, ob 8. uri na sedežu
delovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova
cesta 58, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Žarko Tatalovič, v komisijo za
izvedbo glasovanja in volitev se izvoli Dejan
Sadek. Skupščini bo prisostvovala notarka
mag. Nina Češarek.

13. sejo skupščine,
ki bo v torek, 21. avgusta 2007, ob 13.
uri, v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a
v Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.

3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2006.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini 3.480.680.008
SIT se uporabi za naslednje namene:
– za izplačilo
dividend
– za udeležbo v
dobičku
– za nagrade upravi
– za nagrade
nadzornemu svetu
– preneseni dobiček

634.298.985 SIT
55.631.365 SIT
40.249.852 SIT
15.381.513 SIT
2.790.749.653 SIT

Bruto dividenda na delnico znaša 2.885
SIT (12,04 EUR).
Dividenda se izplača v roku 60 dni po
zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo dva dni po zasedanju skupščine, tj.
23. 8. 2007.
Podrobnejši način izplačila dividende določi uprava družbe.
Udeležba na delu dobička se za nadzorni svet in upravo izplača v gotovini.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
4. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
in nominalnega zneska delnic iz tolarjev v
evre z določili ZGD-1 (preračun iz tolarjev
v evre).
Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe EUR se izvede prehod
nominalnega zneska delnic in osnovnega
kapitala družbe na EUR in se zato sedanjih 219.861 delnic z nominalno vrednostjo 10.000,00 SIT na delnico nadomesti s
219.861 delnicami z nominalno vrednostjo
42,00 EUR na delnico.
Dosedanji osnovni kapital družbe, ki preračunan znaša 9.174.799,53 EUR, se zaradi spremembe nominalnega zneska delnic
poveča za znesek 59.362,47 EUR na znesek 9.234.162,00 EUR. Razlika v znesku
59.362,47 EUR se prenese iz rezerv iz dobička.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe statuta družbe, kot sledi:
2. člen statuta se spremeni tako, da se
glasi:
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
24.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
24.300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
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51.330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
51.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati
51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje
51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
51.610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
51.640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo
51.660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem
51.700 Druga trgovina na debelo
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
52.460 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom
52.500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
60.240 Cestni tovorni promet
65.210 Finančni zakup (leasing)
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.150 Dejavnost holdingov
74.200 Projektiranje in tehnično svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400 Oglaševanje
74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
74.830 Tajniška dela in prevajanje

74.873 Druge poslovne dejavnosti
80.420 Drugo izobraževanje
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
9.234.162,00 EUR in je razdeljen na
219.861 navadnih prosto prenosljivih delnic
istega razreda z nominalno vrednostjo 42
EUR za delnico.«
Tretji odstavek 15. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Upravo družbe sestavlja predsednik, do
dva podpredsednika in do trije člani.
Predsednik uprave in člani uprave zastopajo družbo posamično in brez omejitev.
Uprava za svojo delo sprejme poslovnik.«
Mandat članov uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.«
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta
družbe.
Utemeljitev sprememb statuta
Spremembe statuta narekujejo predvsem določila novele ZGD-1 in razlogi, ki
izhajajo iz velike širitve sistema Helios v
zadnjih letih. Zakonsko določilo zahteva
uskladitev nominalnih višin delnic in osnovnega kapitala z novo valuto evro. Razširitev
dejavnosti in spremembe v določilih o upravi
pa so posledica prevzemov.
Dejavnost družbe se dopolnjuje s področjem raziskav in razvoja, ker je na nivoju
sistema vzpostavljena organizacijska enota centralnega razvoja, ki se ukvarja predvsem z razvojem najmodernejših tehnologij in razvojem tistih skupin proizvodov, ki
se nanašajo na več podjetij članic sistema.
Omenjena enota sodeluje tudi s fakultetami
in inštituti ter poskuša pridobiti sredstva iz
različnih državnih in evropskih skladov. Pogoj za pridobitev takih sredstev pa je tudi
ustrezen vpis te dejavnost v sodni register.
Preostale dopolnitve dejavnosti družbe pa
izhajajo iz siceršnjih dejavnosti podjetja, ki
je bilo pripojeno drugemu podjetju v skupini,
predvsem zaradi racionalizacije organiziranosti in zniževanja stroškov.
Uskladitev nominalne višine delnice in
osnovnega kapitala družbe z novo valuto
evro izhaja iz določb 693. člena ZGD. Metoda preračuna je določena že v samem
zakonu. Prav zaradi tega je bilo potrebno
nominalni znesek delnice zaokrožiti na 42
EUR, posledično pa se to odrazi v obstoječem osnovnem kapitalu, ki zato znaša
9.234.162,00 EUR (Delnica v nominalni
vrednosti 10.000 SIT bi po določenem tečaju 239,64 EUR znašala 41,73 EUR, njena
zaokrožitev na 42 EUR pa zahteva povečanje osnovnega kapitala v višini 59.362,47
EUR, za kar bi v skladu z zakonskimi določili
uporabili kapitalske in zakonske rezerve v
tej višini).
Prevzemi, ki so bili opravljeni v zadnjih
letih, zahtevajo tudi spremembe na področju
vodenja sistema. Iz teh razlogov predlagamo razširitev uprave in tudi na novo opredeljujemo njeno organiziranost, s čemer bi
pokrili vsa področja, tako v funkcionalnem
smislu kot tudi v smislu predstavljanja družbe in vodenju dela uprave.
6. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja
v skladu z zakonom 18 mesecev.
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Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10% več od trimesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, najnižja
nakupna cena pa sme biti enaka nominalni
vrednosti delnice.
Lastne delnice se bodo pridobivale in
odsvajale na podlagi poslov na
organiziranem trgu.
7. Sprejem sklepa o spremembi nagrade
članom nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Za predsednika nadzornega sveta se
določi sejnina v znesku 520 EUR in za podpredsednika v znesku 432 EUR bruto. Za
člane nadzornega sveta se določi sejnina v
znesku 364 EUR bruto.
Sejnina za dopisno sejo znaša 80 odstotkov redne sejnine.
Predsednik, podpredsedniku in članom
nadzornega sveta se povrnejo tudi potni
stroški, ki so nastali zaradi udeležbe na seji
v skladu s predpisi, ki urejajo prevozne stroške za gospodarske družbe.
8. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za leto 2007 se imenuje revizorska hiša
Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
9. Sprejem sklepov o pripojitvi delniške
družbe Belinka Holding, d.d. k družbi Helios
Domžale, d.d.
Predlog sklepov:
1. Skupščina daje soglasje k pripojitvi
delniške družbe Belinka Holding, d.d., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana kot prevzete družbe k družbi Helios Sestavljeno
podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d.,
Količevo 2, 1230 Domžale kot prevzemne
družbe.
2. Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi, poročilo pripojitvenega revizorja in
poročilo nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve.
3. Skupščina daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi delniške družbe Belinka Holding,
d.d., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana k
družbi Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., Količevo 2,
1230 Domžale.
4. Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili
pripojitvene pogodbe ter določili 591/2 člena
Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75. člena Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna
klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.
10. Sprejem sklepov o povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zaradi izvedbe postopka pripojitve družbe Belinka
holding, d.d. k družbi Helios Domžale, d.d.
v skladu z določili 588. člena ZGD-1 in na
podlagi pogodbe o pripojitvi sklenjene dne
29. 6. 2007 poveča po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala po drugi
alineji 343 člena ZGD-1 z izdajo do 58.672
delnic prevzemne družbe.
Osnovni kapital družbe, ki je do pripojitve
znašal 9.234.162,00 EUR, se zaradi pripojitve poveča največ za do 2.464.224,00 EUR
tako, da povečan osnovni kapital družbe
znaša največ do 11.698.386,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
Izda se do 58.672 navadnih prosto prenosljivih delnic, vendar največ toliko, kolikor
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je potrebno za zamenjavo delnic prevzete družbe, katerih imetniki so upravičenci,
pod pogojem, da sta skupščini prevzete in
prevzemne družbe potrdili pripojitveno pogodbo, izdajatelja Helios Domžale, d.d., s
sedežem Domžale, v nematerializirani obliki
z nominalno vrednostjo posamezne delnice
42,00 EUR.
Upoštevajoč prej navedeno, bodo delničarji družbe Belinka Holding, d.d., ki bodo
imetniki delnic prevzete družbe na presečni
dan, v skladu z določili pripojitvene pogodbe
za 43,5 delnic družbe Belinka Holding, d.d.
prejeli 1 delnico prevzemne družbe Helios
Domžale, d.d., oziroma bodo prejeli doplačilo za razliko do cele delnice prevzemne
družbe, in sicer sorazmerni del od vrednosti
delnice prevzemne družbe, ki je v skladu z
menjalnim razmerjem določena v vrednosti
26,6 EUR.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic znaša do 2.464.224,00 EUR,
vendar največ toliko, kolikor je potrebno za
zamenjavo delničarjem prevzete družbe, ki
so upravičenci do novih delnic zaradi pripojitve Belinke Holding d.d., pri čemer je
skupna nominalna vrednost novih delnic
enaka zmnožku nominalne vrednosti ene
nove delnice s številom novih delnic Helios
Domžale, d.d..
Emisijska vrednost celotne izdaje delnic
je enaka zmnožku števila izdanih delnic ter
ocenjene vrednosti delnice družbe Helios
Domžale, d.d., v skladu z določili pripojitvene pogodbe, v znesku 1.158,0 EUR.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev prevzemne družbe do pridobitve delnic,
ki bodo izdane v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi pripojitve, je po tem
sklepu izključena.
Delnice Helios Domžale d.d. so izdane v
trenutku, ko Klirinško depotna družba d.d.,
Ljubljana vpiše v centralni register bistvene sestavine novih delnic Helios Domžale,
d.d. in pri upravičencih vpiše menjalnemu
razmerju po pripojitveni pogodbi ustrezno
število novih delnic.
Delnice se izročijo delničarjem prevzete
družbe Belinka Holding, d.d., ki bodo imetniki delnic prevzete družb na presečni dan,
ki je osmi dan od dneva vpisa pripojitve v
sodni register, v skladu z določili pripojitvene
pogodbe tako, da delničarji prevzete družbe
za delnice prevzete družbe prejmejo ustrezno število delnic prevzemne družbe Helios
Domžale, d.d., skladno z določili pripojitvene
pogodbe, oziroma bodo prejeli doplačilo za
razliko do cele delnice prevzemne družbe,
in sicer sorazmerni del od vrednosti delnice
prevzete družbe, kot je določeno v skladu z
dogovorjenim menjalnim razmerjem iz pripojitvene pogodbe.
Novo izdane delnice Helios Domžale,
d.d. se štejejo za vplačane s prenosom
premoženja, pravic in obveznosti prevzete
družbe na Helios Domžale, d.d. v skladu s
580. členom ZGD-1.
Z novo izdanimi delnicami bodo delničarji
lahko prosto razpolagali v skladu z veljavnimi predpisi in statutom Helios Domžale
d.d..
Delnice bodo na osnovi Pogodbe o pripojitvi in naloga izdajatelja izdane in knjižene na račune upravičencev do izdanih
delnic (delničarjev prevzete družbe) v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana po stanju na dan (ki je osmi
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dan od dneva vpisa pripojitve v sodnem registru) izdaje naloga Klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana in po vpisu pripojitve v sodni
register.
Obvestilo o izdaji delnic se objavi na
način, določen s statutom in veljavnimi predpisi.
Dividende za nove delnice Helios Domžale, d.d. se izplačujejo pod pogoji in na
način, določen s statutom Helios Domžale, d.d. in vsakokrat veljavnim skupščinskim
sklepom o delitvi dobička ter skladno z veljavnimi predpisi ter pripojitveno pogodbo,
po kateri so nove delnice upravičene do
dividende od 1. 1. 2007.
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe, vezane
na povečanje osnovnega kapitala tako, da
se bo povečanje osnovnega kapitala lahko
izvedlo in vpisalo v sodni register ter izpeljalo postopek izdaje delnic delničarjem
prevzete družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da po vpisu
in izvedbi pripojitve dokončno uskladi višino
povečanja osnovnega kapitala družbe glede
na strukturo delničarjev na presečni dan in
skladno s tem ustrezno spremeni določilo
5. člena Statuta družbe tako, da dokončno določi višino osnovnega kapitala družbe
in število delnic družbe glede na izvedeno
pripojitev družbe Belinka Holding, d.d. in
skladno s tem pooblastilom sprejme novo
prečiščeno besedilo statuta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
z utemeljitvijo je dostopno delničarjem na
sedežu družbe Količevo 2, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Delničarje družbe v skladu z določili 586.
člena ZGD-1 tudi obveščamo, da sta upravi
družb, ki se združujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani dne
19. 7. 2007 pogodbo o pripojitvi, ki sta ju
pred tem pregledala nadzorna sveta prevzete in prevzemne družbe ter pripojitveni
revizor.
Na sedežu prevzete in prevzemne družbe je delničarjem na vpogled tudi naslednje
gradivo: pogodba o pripojitvi, letna poročila
družb Helios Domžale, d.d. in Belinka Holding, d.d. za poslovna leta 2006, 2005 in
2004, poročila uprav in nadzornih svetov
obeh družb o pripojitvi ter poročilo pripojitvenega revizorja.
Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni
dan izroči brezplačen prepis vseh zgoraj
navedenih listin.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 21. avgusta 2007 ob 14. uri

na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Helios, Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d.d.,
uprava
Ob-21177/07
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas MTS d.d. sklicujem
22. skupščino delničarjev
Kompas MTS d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2007, ob 9. uri v sejni sobi na sedežu delovne enote družbe v
Ljubljani, Vojkova cesta 58, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Damjan Škofič, v komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev se izvoli
Darinka Borštnik, Tanja Cirkvenčič in Dejan
Sadek. Skupščini bo prisostvovala notarka
mag. Nina Češarek.
3. Odločanje o bilančnem dobičku za leto
2006 ter o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2006 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282.
členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno
poročilo za leto 2006.
b) Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2006 znaša 321.846.224,96 SIT
ostane nerazporejen in se v celoti izkaže
kot preneseni dobiček.
Preneseni dobiček bo družba uporabila
za finančno moč podjetja zaradi prestrukturiranja dejavnosti družbe ob vzpostavitvi
Schengenskega režima.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2006 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in
294. člena ZGD podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo letnega poročila za leto 2007 se imenuje revizijska
družba DINAMIC d.o.o., Ljubljanska cesta
26, 8000 Novo mesto.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Kompas MTS d.d.
Predlog sklepa: v nadzorni svet Kompas
MTS d.d. skupščina delničarjev imenuje za
prihodnji štiriletni mandat naslednja člana:
– Tomaž Juteršek,
– Janez Marijan Lenarčič.
Izvoljena člana nadzornega sveta nastopita mandat z dnem 10. 11. 2007.
Predlogi sklepov z utemeljitvami ter drugo zadevno gradivo je dostopno in na vpogled delničarjem v tajništvu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak delavnik od 10.
do 12. ure, od objave tega sklica v Uradnem
listu Republike Slovenije dalje.
Sklic skupščine ter predlogi sklepov z
utemeljitvami so dostopni na spletni strani
družbe www.kompas-mts.si.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
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in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje do 24. 8. 2007, pisno prijavili na naslov
sedeža družbe v Ljubljani, Pražakova 4 ali
osebno oziroma po pošti na naslov Ljubljana, Vojkova cesta 58. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas Mejni turistični servis d.d.,
direktor
Aleksander Jereb
Ob-21178/07
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške
družbe SIVENT, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine
družbe SIVENT, družba tveganega
kapitala, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 23. 8. 2007 ob 13:30 na
sedežu družbe, Štefanova ulica 13a, Ljubljana
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
predsednika skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli Nina
Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2006, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice izvršnemu direktorju, upravnemu odboru,
nadzornemu svetu in upravi družbe.
2.1 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom upravnega odbora o
preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2006.
2.2 Predlog sklepa upravnega odbora:
2.2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2006 znaša 92.264.000,00 SIT.
2.2.2. Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi:
– bilančnega
dobička
v
višini
92.264.000,00 SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina podeljuje razrešnico za delo
nadzornemu svetu in upravi družbe, ki so
svoje delo upravljali v družbi do 28 . 9. 2006
in upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh
organov družbe za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d.,
Ljubljana za poslovno leto 2007 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 20. 8.
2007 Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo upravnega odbora o
preveritvi letnega poročila, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik
od 10. do 13.ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.30 v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
SIVENT, d.d., Ljubljana
predsednica upravnega odbora
Bojana Vinković
Ob-21179/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena statuta družbe
MC MEDICOR d.d. sklicuje uprava družbe
12. sejo skupščine
družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo v ponedeljek, 20. avgusta 2007, ob
13. uri v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa uprave:
– predsednik skupščine Janez Hafner,
– preštevalca glasov Barbara Ravnik,
Jože Smrekar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe MC MEDICOR d.d.
za poslovno leto 2006 ter poročilom nadzornega sveta: Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v
poslovnem letu 2006.
3. Predlog sklepa uprave: za revizorja
za poslovno leto 2006 se imenuje JPA-Abeceda REVIZIJA, Podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1001
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC MEDICOR d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave
sklica skupščine vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skup-
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ščine istega dne ob 14. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC MEDICOR d.d.,
prof. dr. Marjeta Zorc, dr.med.
predsednica uprave
Ob-21195/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 9.3 točke statuta družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,
Trg svobode 2, 4226 Žiri, uprava družbe
sklicuje
1. redno skupščino
delničarjev družbe M SORA, trgovina in
proizvodnja, d.d.,
ki bo v torek, dne 21. 8. 2007, ob 17. uri,
v prostorih Gasilskega doma na Dobračevi,
Loška cesta 64, Žiri.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
izvoli predsedujočo skupščini Moniko Žust
in preštevalki glasov Barbaro Dolenc in Marijo Kunc.
Na skupščini bo navzoč notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
se seznani z revidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. skupščina delničarjev sprejme sklep,
da bilančni dobiček v višini 61.671.887,92
SIT oziroma 257.352,23 EUR ostane nerazporejen.
2. skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta za mandatno obdobje štirih let, ki
prične teči z dnem imenovanja, se imenujejo: Peter Istenič, Anton Kokelj, Frančiška
Primožič in Jožef Tavčar.
5. Potrditev višine sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme sklep, da znašajo sejnine za člane
nadzornega sveta 75 EUR in za predsednika nadzornega sveta 150 EUR.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2007 imenuje družbo
Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje,
d.o.o., Murska Sobota.
7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča upravo za nakup lastnih delnic
po najnižji ceni 1001,50 EUR za delnico in
najvišji ceni 1200 EUR za delnico.
8. Preračun osnovnega kapitala iz SIT v
EUR, uvedba kosovnih delnic in sprememba
statuta družbe M SORA d.d.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme naslednje sklepe:
1. V skladu s 693. in 695. členom
ZGD-1 se preračunajo nominalni zneski
delnic in osnovnega kapitala tako, da se
nominalna vrednost delnice, ki je enaka
240.000,00 SIT, preračuna s tečajem zamenjave in zaokroži na dve decimalni mesti
tako, da nominalna vrednost delnice znaša
1.001,50 EUR, osnovni kapital družbe pa je
vsota tako izračunanih nominalnih zneskov
delnic in znaša 561.841,50 EUR. Zaradi
metode uskladitve nominalne vrednost delnic in osnovnega kapitala nastala razlika v
višini 1,26 EUR se razporedi v nevezane
rezerve.
2. Družba uvede kosovne delnice, ki
nadomestijo obliko obstoječih delnic z nominalnim zneskom 1.001,50 EUR (240.000,00
SIT) in v skladu s tem sprejme predlagane
spremembe statuta družbe.
3. Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe ter pooblašča nadzorni svet, da uskladi njegovo besedilo z veljavno sprejetimi odločitvami tako, da točka
4.1. statuta glasi:
»4.1 Osnovni kapital družbe znaša 561.841,50 EUR in je razdeljen na
561 navadnih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
Gradivo za skupščino delničarjev, vključno z letnim poročilom uprave in revizijskim
poročilom ter poročilom nadzornega sveta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
M Sora d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda mora biti
v pisni obliki, ustrezno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti dana v hrambo v tajništvu družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vsaka delnica prinaša v skupščini en
glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, razen točke 1,
o kateri se glasuje z dvigom rok.
M Sora d.d.
direktor
Aleš Dolenc, univ. dipl. ekon.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-21255/07
Na podlagi statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d., Podskrajnik 17, 1380 Cerknica z dne 19. decembra
1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na
10. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v torek 28. avgusta 2007, ob 8. uri,
v prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarke ter izvolitev delovnih teles
skupščine. Predlog sklepa: za predsednico
skupščine se imenuje Helena Rajk, za preštevalca glasov se imenujeta Janez Telič in
Marija Meden.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvoli Heleno Rajk in Polono Pakiž
kot predstavnici delničarjev. Svet delavcev
je imenoval Branislava Šivca kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu. Novi člani
nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem
imenovanja za dobo 4 let.
3. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2006 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2006.
4. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček
509.463,58 SIT se razporedi v rezerve za
lastne deleže. Skupščina podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2006.
5. Določitev sejnin za udeležbo na sejah
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi sejnina 150 EUR, predsednici
pa 300 EUR.
6. Preračun osnovnega kapitala družbe v
evre, uvedba kosovnih delnic in spremembe
statuta
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša 134.600.000,00 SIT in je razdeljen na
134.600 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, se na podlagi 693. člena ZGD-1 preračuna iz tolarjev v evre tako, da osnovni
kapital družbe znaša 561.282,00 EUR in
je razdeljen na 134.600 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 4,17 EUR. Razlika v zneskih, ki
izhaja iz preračuna iz tolarjev v evre, znaša
393,85 in se prenese v kapitalske rezerve
družbe.
b) Vse delnice se pretvorijo v kosovne
delnice, in sicer tako, da vsaka ena delnica
z nominalnim zneskom 4,17 EUR postane ena kosovna delnica brez nominalnega
zneska.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
561.282 EUR, razdeljen na 134.600 navadnih imenskih kosovnih delnic.
c) V skladu z navedenim se zato spremeni točka D.a statuta tako, da se po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
561.282,00 EUR. in je razdeljen na 134.600
kosovnih delnic.« Uprava družbe mora dati
Klirinško depotni družbi nalog za vpis spremembe podatkov.

7. Pooblastilo upravi za lastne delnice
Predlog sklepa: skupščina družbe TTN
d.d. na podlagi osme alinee prvega odstavka 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 vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena
delnice višja od nabavne cene lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice
za namene iz 247. člena ZGD. Skupščina
pooblašča upravo, 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 pooblastila,
prednostno pravico ter morajo biti ob enakih
pogojih enako obravnavani vsi ponudniki.
Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, na
podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu 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 neposredno odda v tajništvu družbe ali pošlje
po pošti na naslov družbe. Prijava se šteje
za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih
in prevzema glasovalnih lističev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu so na voljo v tajništvu
na sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine od 10. do 12. ure.
Tovarna transportnih naprav d.d.
uprava
Viktor Pakiž
Št. 820-07-00044

Ob-21256/07

11. seja skupščine
delniške družbe Exoterm holding d.d.,
ki bo dne 31. avgusta 2007, ob 13. uri, na
sedežu družbe Exoterm holding, d.d..
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drobnič Aljošo, za preštevalki
glasov se imenujeta Jana Potočnik in Anka
Lombar, seji prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Exoterm holding d.d. za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja k letnemu
poročilu in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi ter potrditvi letnega poročila ter
seznanitev skupščine s konsolidiranim letnim poročilom skupine Exoterm in podelitev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razrešnice upravi ter nadzornemu svetu ter
ugotovitev in uporaba bilančnega dobička
družbe Exoterm holding d.d. za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa:
2.a) skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Exoterm holding d.d. ter konsolidiranim letnim poročilom
skupine Exoterm za poslovno leto 2006 in
ugotavlja, da znaša bilančni dobiček na dan
31. 12. 2006 družbe Exoterm holding d.d.
273.364.259,29 SIT oziroma 1.140.728,84
EUR, ki je sestavljen iz prenesenega dobička v višini 117.419,914,51 SIT oziroma
489.984,62 EUR in čistega dobička tekočega leta v višini 155.944.344,78 SIT oziroma
650.744,22 EUR.
Celotni bilančni dobiček v višini
273.364.259,29 SIT oziroma 1.140.728,84
EUR ostane nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih letih.
2.b) v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava
delo teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2006.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se razreši član nadzornega sveta Jure
Bizjak.
5. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Miroslav Gnamuš, in sicer
do izteka mandata ostalih članov nadzornega sveta do 4. 9. 2008.
6. Pooblastilo nadzornemu svetu in upravi družbe za odkup lastnih delnic z namenom umika delnic na podlagi 7. alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1
Predlog sklepa:
a.) skupščina pooblašča upravo družbe
z namenom zmanjšanja osnovnega kapitala
in optimizacije razmerja med lastniškim in
dolžniškim kapitalom ter v skladu s sprejetim sklepom pod 6. točko 10. skupščine
delniške družbe Exoterm z dne 5. julij 2006,
da lahko uprava po svojem preudarku in v
dobrobit družbe pridobiva lastne kosovne
delnice z namenom umika kosovnih delnic
po sedmi alinei 247. člena ZGD-1 do višine
razpoložljivih virov v bilanci stanja družbe
na dan umika.
b.) kosovne delnice za namen umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala bodo
pridobljene in plačane v breme bilančnega dobička družbe za leto 2006 v višini
273.364.259,29 SIT oziroma 1.140.728,84
EUR, ki je sestavljen iz prenesenega dobička v višini 117.419,914,51 SIT oziroma
489.984,62 EUR in čistega dobička tekočega leta v višini 155.944.344,78 SIT oziroma
650.744,22 EUR ter iz drugih rezerv iz dobička v višini 469.996.719,72 SIT oziroma
1.961.261,55 EUR ter iz virov iz bilance stanja za poslovno leto 2007, zato se ne bodo
uporabljale določbe Zakona o gospodarskih
družbah o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala.
c.) osnovni kapital družbe se zmanjša iz
360.350.000,00 SIT oziroma 1.503.713,90

EUR za izhodiščno višino, ki jo predstavlja
skupni nominalni znesek pridobljenih lastnih
kosovnih delnic za namen umika. Končna
višina zmanjšanja osnovnega kapitala je
enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
družba pridobila in umaknila zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.
d.) skupščina pooblašča nadzorni svet
in upravo družbe, da izvede vse potrebne
postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo realizacijo pooblastila skupščine o umiku
lastnih kosovnih delnic zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala, v roku 18 mesecev od
sprejema tega sklepa, in sicer:
– določi število kosovnih delnic, ki se zaradi umika izbrišejo.
– po umiku kosovnih delnic uskladi določbe statuta s končno višino zmanjšanja
osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz točke a., tega sklepa,
– priglasi sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala v
sodni register in KDD.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, kakor tudi letno poročilo uprave in
poročilo nadzornega sveta, je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak delovni
dan od 6. 8. 2007 do 30. 8. 2007 vsak delavnik od 10. do 11. ure, od dneva objave
dnevnega reda do vključno na dan zasedanja skupščine. Delničarji lahko morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Udeležba in glasovanje na skupščini.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
na dan 27. 8. 2007, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo, to je do vključno 27. 8. 2007, prijavili upravi družbe svojo udeležbo pismeno,
tako da bo prijava najkasneje do tega dne
prispela na sedež družbe. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Sklepčnost skupščine.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine čez eno uro na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Exoterm holding, d.d.
uprava družbe – direktor
Janko Čevka, univ. dipl. inž. met.
Ob-21257/07
Na podlagi 30. člena Statuta delniške družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka, Hafnerjevo nas. 125, uprava družbe sklicujem
14. redno skupščino
delničarjev delniške družbe Kroj d.d.,
Škofja Loka,
ki bo v torek, 21. 8. 2007 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Hafnerjevo nas.
125, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se imenujejo organi skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Majda Šparovec,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Olga Rant in Sandra Košnik.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Erika Braniselj.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju družbe v letu 2006 in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornem svetu
za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2006.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe Kroj d.d., Škofja Loka, za poslovno leto 2006.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za leto 2006 ostane nerazporejen in se prenese v naslednje
leto.
4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in ob soglasju
nadzornega sveta, skupščina na podlagi
druge in osme aline prvega odstavka 247.
člena ZGD-1 pooblasti upravo, da v obdobju
18 mesecev kupuje lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe. Najnižja
nakupna cena je lahko 25 EUR, najvišja pa
55 EUR za delnico. Za potrebe nakupa se
oblikuje rezerve za lastne delnice v ustrezni
višini v skladu s predpisi. Uprava lahko odsvaja pridobljene lastne delnice v okviru pogodbenih obveznosti družbe do zaposlenih,
pri čemer je prednostna pravica delničarjev
do nakupa izključena. Skupščina pooblašča
upravo, da ob predhodnem soglasju nadzornega sveta lastne delnice tudi umakne brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Popolno gradivo za skupščino bo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Škofji
Loki, Hafnerjevo nas. 125, vsak delovni dan
po objavi sklica skupščine, od 10. do 12.
ure. Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno napovejo na sedežu družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega
kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 14. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Kroj modna konfekcija d.d. Škofja Loka
uprava družbe
Bojan Langerholc
Št. 27/07
Ob-21333/07
Integral AP Tržič d.d., Predilniška 1,
Tržič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
Statuta družbe sklicuje
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12. skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 8. 2007, ob 12. uri v prostorih uprave Integral AP Tržič d.d., na Mlaki
4, Tržič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
potrdi se predlagani dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
in preštevalca glasov po predlogu uprave,
na seji je navzoč vabljeni notar in člani NS.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom za
leto 2006 ter podelitev razrešnice članom
nadzornega sveta in upravi.
Predlog sklepa:
1. Skupščine se seznani z letnim poročilom.
2. Čisti dobiček iz leta 2006 znaša
6.545.000,00 SIT, preneseni dobiček pa
5.086.000,00 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2006 znaša
11.631.000,00 SIT in ostane nerazporejen.
3. Skupščina se seznani s poročilom NS
o rezultatih preveritve letnega poročila za
leto 2006.
4. Upravi in članom NS se podeli razrešnica za delo v letu 2006.
4. Uskladitev statuta družbe z Zakonom
o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
1. Za način izvedbe prehoda na evro se
uporabi preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala družbe v skladu s
172. členom ZGD-1.
2. Nominalni znesek delnice po preračunu znaša 4,17 EUR. Obstoječi osnovni kapital po preračunu znaša 231.735,24 EUR.
Medsebojna razmerja med pravicami povezanimi z delnicami ter razmerje glasovnih
pravic se ne spremeni. Za znesek zmanjšanja osnovnega kapitala, ki po preračunu
znaša 231.735,24 EUR se povečajo kapitalske in zakonske rezerve v višini 162,61
EUR.
3. V Statutu delniške družbe Integral Avtobusni promet Tržič d.d. se spremeni točka
4.1., ki se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 231.735,24
EUR in je razdeljen na 55.572 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4,17
EUR, ki so prosto prenosljive in dajejo imetniku en glas.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled, skupaj s predlogom spremembe
statuta, na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič,
vsak dan od 10. do 14. ure.
Delničarje pozivamo, da vse svoje predloge in pripombe za spremembo dnevnega
reda skupščine dostavijo upravi podjetja v
pismeni obliki, najkasneje v 10-ih dneh po
objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki.
Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih, ki
niso pooblastili finančne organizacije ali niso
pristopili v združenje delničarjev, pogojena s
prijavo upravi družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
čez eno uro, v istem kraju in z istim dnev-
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nim redom, na kateri se veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Integral AP Tržič d.d.
nadzorni svet
uprava
Ob-21007/07
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Belinka Holding, d.d., Zasavska cesta 95,
Ljubljana, uprava objavlja sklic
12. skupščine delničarjev,
ki bo v torek, dne 21. 8. 2007, ob 14. uri,
na sedežu družbe, Zasavska cesta 95, Ljubljana, v dvorani izobraževalno-prodajnega
centra z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se izvoli
Gaber Kontelj.
2. V verifikacijsko skupino se izvolijo:
– Erna Ogrinc, za predsednico,
– Majda Vrankar in Saša Smej, za preštevalki glasov.
3. Skupščini prisostvuje Nada Kumar,
notarka v Ljubljani.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD–1 z
dne 26. 4. 2007 o sprejemu letnega poročila
družbe in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2006.
2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila družbe se bilančni dobiček, ki po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 2.818.043,49
EUR (675.315.941,32 SIT), uporabi takole:
a) za izplačilo dividend v višini 0,75
EUR (179,73 SIT) na delnico se uporabi
1.914.202,50 EUR (458.719.487,10 SIT)
bilančnega dobička; pravico do dividende
imajo tiste osebe, ki so na dan 28. 8. 2007
kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe; dividende se izplačajo v 30 dneh od dne
sprejetja tega sklepa; za izplačilo dividend
se uporabi dobiček iz leta 2006;
b) za nagrado nadzornemu svetu se
uporabi 19.475,00 EUR (4.666.989,00 SIT);
nagrada se izplača v skladu s sklepom nadzornega sveta; za izplačilo se uporabi dobiček iz leta 2006;
c) znesek v višini 884.365,99 EUR
(211.929.465,22 SIT) gre v preneseni dobiček.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
3. Sprejem sklepov o pripojitvi delniške
družbe Belinka Holding d.d. k družbi Helios
Domžale, d.d..
Predlog sklepa:
1. Skupščina daje soglasje k pripojitvi
delniške družbe Belinka Holding, d.d., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana kot prevzete družbe k družbi Helios, Sestavljeno
podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d.,
Količevo 2, 1230 Domžale kot prevzemne
družbe.
2. Skupščina potrjuje poročilo uprave o
pripojitvi, poročilo pripojitvenega revizorja
in poročilo nadzornega sveta o pregledu
nameravane pripojitve.
3. Skupščina daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi delniške družbe Belinka Holding,
d.d., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana k

družbi Helios, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., Količevo 2,
1230 Domžale.
4. Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili pripojitvene pogodbe ter določili 591/2.
člena Zakona o gospodarskih družbah in
na podlagi 75. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD
Centralna klirinško depotna družba d.d.
Ljubljana.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa:
Za revizijsko družbo za leto 2007 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija,
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
V primeru, če bo prišlo do vpisa pripojitve
družbe Belinka Holding, d.d. k družbi Helios
Domžale, d.d. v sodni register, se za revizijsko družbo imenuje družba Ernest&Young
d.o.o., Dunajska 11, Ljubljana.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni tako, da se v 7.4. členu statuta za
tekstom: »...v Uradnem listu RS« postavi
pika. Tekst za piko, in sicer »in v dnevnem
časopisu.« se črta. V 9.1. členu statuta se
za tekstom: »v Uradnem listu RS« postavi
pika. Tekst za piko, in sicer »in v tistem
dnevnem časopisu, kjer je objavila vabilo za
skupščino.« se črta.
Letno poročilo za leto 2006, poročilo nadzornega sveta, spremembe statuta
družbe in utemeljitve predlogov sklepov so
delničarjem na razpolago na sedežu družbe na Zasavski cesti 95 v Ljubljani, in sicer
vsak delavnik med 9. in 11. uro do dneva
zasedanja skupščine delničarjev.
V istem času si na sedežu družbe delničarji lahko ogledajo tudi naslednjo dokumentacijo: pripojitveno pogodbo, letna poročila družb Belinka Holding, d.d. in Helios
Domžale, d.d. za zadnja tri poslovna leta,
poročila uprav in nadzornih svetov obeh
družb o pripojitvi ter poročilo pripojitvenega
revizorja.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so svojo udeležbo najavili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe najpozneje tri dni pred
skupščino. Namesto delničarja se lahko
skupščine udeleži njegov pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, če je do prej navedenega
datuma družbi predloženo pisno pooblastilo
delničarja oziroma dokument o zakonitem
zastopanju delničarja.
Belinka Holding, d.d.
uprava

Razširitve dnevnih redov
Ob-21029/07
Uprava družbe KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska 9, v skladu z
zakonom objavlja dodatno točko dnevnega
reda sklica skupščine
Dnevni red skupščine KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana, sklicane za
v torek, 21. 8. 2007, ob 14. uri, na sedežu
družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, se dopolni z dodatno, 6. točko
dnevnega reda, in sicer:
6. Soglasje za prenos premoženja družbe.
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Predlog sklepa:
Skupščina v skladu s 330. členom Zakona o gospodarskih družbah daje soglasje k
prenosu več kot 25% premoženja na drugo
družbo kot vplačila v kapital druge družbe.
Skupščina nadalje soglaša s Pogodbo o
vlaganju v kapital družbe, ki je priloga notarskega zapisnika te skupščine.
Gradivo k dodatni točki dnevnega reda
Gradivo, ki obsega predlog sklepa z utemeljitvijo in Pogodbo o vlaganju v kapital
družbe, ki bo predmet potrditve na skupščini, je dostopno na sedežu družbe od 20. 7.
2007 dalje, vsak delovni dan, od ponedeljka
do petka, med 10. in 14. uro.
KS Naložbe d.d., uprava družbe
Št. 241/07
Ob-21039/07
Na podlagi predloga delničarja in v skladu z določbami 296/2. in 298/1. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja NLB
Banka Zasavje d.d. dodatni predlog delničarja in razširitev dnevnega reda 8. skupščine delničarjev NLB Banke Zasavje d.d.,
ki bo 14. 8. 2007, z naslednjo točko dnevnega reda:
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina razreši člana nadzornega
sveta Mateja Narata.
Na predlog delničarja NLB d.d. skupščine izvoli člana nadzornega sveta Mirana
Vičiča do izteka mandata ostalim članom,
to je do 22. 6. 2008.
Uprava NLB Banke Zasavje d.d.
Ob-21180/07
V skladu z 298. členom ZGD-1 uprava družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor, objavlja, da je delničar Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana podal zahtevo za
razširitev dnevnega reda 11. skupščine Marles d.d., sklicane za dne 8. avgusta 2007,
katere sklic je bil objavljen dne 6. 7. 2007 v
Uradnem listu RS št. 60/07, z novo, dodatno
točko 5, ki se glasi:
Predlog sklepa:
»Na podlagi prvega odstavka 318. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8A, za izvedbo revizije
zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.,
z njenimi odvisnimi družbami Podvelka PSP,
proizvodnja stavbnega pohištva, d.o.o., Marles Hiše Maribor, d.o.o., Hiše prihodnosti, inženiring in gradnja, d.o.o. Marles Fertighaus
GmbH in Marles Kuće, d.o.o., ter zaradi
preveritve poslov zgoraj navedenih odvisnih
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družb s tretjimi, in zaradi preveritve posameznih poslov družbe Marles, načrtovanje in
gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d., v zvezi s prodajo nepremičnin, v
obdobju zadnjih petih let, šteto od zasedanja te skupščine nazaj.«.
Obrazložitev:
Predlagateljica na podlagi prvega odstavka 318. člena ZGD-1 predlaga, da se
dnevni red seje skupščine družbe Marles,
načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d., sklicane za dan
8. 8. 2007 razširi z dodatno 5. točko, ki se
nanaša na imenovanje revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe
Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš
in investicijskih objektov, d.d. z njenimi odvisnimi družbami Podvelka PSP, proizvodnja
stavbnega pohištva, d.o.o., Marles Hiše Maribor, d.o.o., Hiše prihodnosti, inženiring in
gradnja, d.o.o., Marles Fertighaus GmbH
in Marles Kuće, d.o.o., ter zaradi preveritve
poslov zgoraj navedenih odvisnih družb s
tretjimi, in zaradi preveritve posameznih poslov družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.,
v zvezi s prodajo nepremičnin, v zadnjih
petih letih, šteto od zasedanja te skupščine
nazaj.
Predlagateljica namreč ugotavlja, da iz
letnega poročila za leto 2006 izhaja, da so
družbe Marles Hiše Maribor, d.o.o., Hiše prihodnosti, d.o.o. Marles Kuće, d.o.o., ter Marles Fertighuas GmbH, v poslovnem letu 2006
poslovale z izgubo, oziroma izkazujejo negativni kapital. Predlagateljica nadalje navaja,
da ostaja možnost, da so bila zemljišča s
strani družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.,
prodana po ceni nižji od tržne, oziroma, da
obstaja možnost, da bi bila v primeru kasnejše prodaje lahko dosežena višja cena, saj iz
zgoraj navedenega letnega poročila izhaja,
da se komunalno-infrastukturna opremljenost
v »Poslovni coni Marles« še izvaja.
Predlagateljica meni, da je revizija, ki jo
bo opravila neodvisna revizijska družba, najprimernejši ukrep za zagotovitev pregleda in
nadzora dela poslovodstva glede poslov, ki
so navedeni v predlogu sklepa. Predlagateljica zato predlaga, da skupščina družbe
Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš
in investicijskih objektov, d.d. sprejme zgoraj
navedeni predlog sklepa.
Zahtevo za razširitev dnevnega reda z
dne 12. 7. 2007 je družba prijela po faksu
dne 12. 7. 2007 in kot priporočeno pošiljko
dne 13. 7. 2007 in je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe Marles d.d., Limbuška
c. 2, Maribor pod enakimi pogoji kot ostalo
gradivo za skupščino.
Marles d.d.
uprava družbe – direktor
Danilo Peteh, univ. dipl. prav.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 27/2007
Os-20847/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/2007 sklep z dne 9. 7. 2007:
I. To sodišče je dne 18. 5. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Panateam, trgovina, posredništvo in inženiring d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 1,
Žalec z dne 15. 5. 2007 in je dne 9. 7. 2007
ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Panateam, trgovina, posredništvo
in inženiring d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 1,
Žalec (matična številka: 1201565, ID št. za
DDV: SI35671408).
Odslej se firma glasi: Panateam, trgovina, posredništvo in inženiring d.o.o., Ulica
Ivanke Uranjek 1, Žalec (matična številka:
1201565, ID št. za DDV: SI35671408) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika, Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93
EUR) in največ 2000 točk (158,60 EUR) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca
00-1110-27-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. septembra 2007 ob 8.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2007
St 35/2006
Os-20848/07
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
35/2005 z dne 9. 7. 2007 na podlagi prvega
odstavka 99. člena ZPPSL, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Terzič Boris, s.p.,

»Klas« gostinstvo, posredništvo, podjetništvo in poslovno sodelovanje, Podbreg 31, Kranjska Gora, davčna številka
54403758, matična številka 5337708000 in
ga z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 7. 2007
St 226/2006
Os-20849/07
To sodišče je s sklepom St 226/2006 dne
4. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Psaltirov Dimitrij s.p., Žibertova 1, Ljubljana - v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2007
St 116/2001
Os-20850/07
To sodišče je s sklepom St 116/2001 dne
10. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Hast d.o.o., Obrtniška ulica 2,
Dolenja vas - v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2007
St 167/2004
Os-20851/07
To sodišče je s sklepom St 167/2004 dne
3. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Svet glasbe d.o.o. - v stečaju,
Šmartinska 152, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007
PPN 8/2007
Os-20852/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Merit d.o.o., Šmartinska c.
130, Ljubljana za dne 3. 9. 2007 ob 14. uri,
v razpravni dvorani št. IV, Miklošičeva 7,
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11, med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2007
Lik 97/2007
Os-20853/07
To sodišče je s sklepom Lik 97/2007 dne
6. 7. 2007 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Holon Kumolus, Zavod za celovit razcvet človeka in prostora, Visoko
103, Ig, matična številka 1785516, davčna
številka 25024604.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Melita Butara iz Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR, ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 10. 2007, ob 10. uri, v razpravni dvorani št. V, Miklošičeva 7 tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2007
St 40/2007
Os-20854/07
To sodišče je s sklepom St 40/2007 dne
4. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Pinela d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2007
St 23/2007
Os-20855/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/2007 z dne 6. 7. 2007 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Pretenzija Trade
trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Maribor, Streliška ulica 150 in ga takoj
zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5981573, šifra njegove dejavnosti pa 52.110.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 2007
St 31/2007
Os-20856/07
1. Z dnem 10. 7. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Pletilstvo Ivanič
d.o.o., Nemčavci 1/d, Murska Sobota,
(matična številka 1214861000, davčna številka 50788710).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič, Veščica 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
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EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100317.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 17. 10. 2007, ob 14. uri, pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 24.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 7. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 7. 2007
St 10/2007
Os-20857/07
To sodišče je dne 9. 7. 2007 s sklepom
opr. št. St 10/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Klas GM trgovina in
storitve d.o.o., Podvinci 15 - v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 7. 2007
St 40/2007
Os-20858/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2007 z dne 9. 7. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Trade
Clivia proizvodno - storitveno - trgovsko
podjetje d.o.o., Dragovič 1/a, matična
številka 5788226, šifra dejavnosti 01.120,
davčna številka 17217385.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Diners club SLO d.o.o., Dunajska c.
129, Ljubljana,
– Nova Kreditna banka Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor,
– Florina d.d., Pri vrtnariji 8, Maribor,
– Interr Ina d.o.o., Dolinska ulica 14, Kozina,
– Suzana Kokol, Dragovič 1/a - kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 9. 7. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 7. 2007
St 35/2007
Os-20859/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2007 z dne 9. 7. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Mario Hlušička
s.p. - Doza center za mobilno telefoni-

jo, Ob Grajeni 1, Ptuj, matična številka
1097849000, šifra dejavnosti 51.910, davčna številka 89575237.
Odslej firma glasi: Mario Hlušička s.p.
- Doza center za mobilno telefonijo, Ob Grajeni 1, Ptuj - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 9.
2007, ob 9.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 7.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 7. 2007
St 18/2006
Os-20873/07
To sodišče je dne 10. 7. 2007 s sklepom
opr. št. St 18/2006 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Trgovina Porcelanka Maja
Kosi Letonja s.p., Rajšpova ulica 18, Ptuj
- v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
petnajstih dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 7. 2007
St 33/2007
Os-20874/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2007 z dne 11. 7. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom PEHAR storitve in trgovina d.o.o., Krempljeva 6, Ptuj,
matična številka 5391512, šifra dejavnosti
51.130, davčna številka 30417902.
Odslej firma glasi: Pehar storitve in trgovina d.o.o., Krempljeva 6, Ptuj - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 9.
2007, ob 10.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 7. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 7. 2007
St 18/2006
Os-20875/07
To sodišče je s sklepom St 18/2006 dne
10. 7. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom EWO, Založba, trgovina, svetovanje d.o.o., Nazorjeva 4 (sedaj Čopova
11), matična številka 5462312, vložna številka 11122400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Nataša Gibičar Toš iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najman 7,93 EUR in največ
158.57 EUR, ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 10. 2007, ob 12.15, v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2007
St 3/2007
Os-20876/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2007
z dne 10. 7. 2007 sklenilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom Mizarstvo Miran Vehar s.p., Reška cesta 22, Prestranek začne in se tudi takoj zaključi, ker dolžnica nima
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2007
St 19/2007
Os-20877/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
19/2007 z dne 9. 7. 2007, na podlagi prvega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Blejka,
podjetje za trgovske storitve, d.o.o., Bled,
Dobje št. 28, 4260 Bled, Zasip, matična
številka 5777801, davčna številka 20298030
in ga z istim sklepom zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 7. 2007
St 20/2006
Os-21155/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Ertex trgovinsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Šlandrov trg
28, Žalec – v stečaju razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 5. septembra
2007, ob 15. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega
sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 16.321,42 EUR.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 31,18%; kar vse
je natančno, v skladu z dol. 163 člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve
(A75), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
- A75) na oglasni deski in v stečajni pisarni
Okrožnega sodišča v Celju, med uradnimi
urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 7. 2007
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St 163/2006
Os-21156/07
To sodišče je s sklepom St 163/2006 dne
9. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Agromaia d.o.o., Masljeva ulica
3, Domžale – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2007
St 27/2006
Os-21157/07
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 8/93, 39/97 in 52/99) Okrožno
sodišče v Kopru objavlja oklic o začetku stečajnega postopka:
1. To sodišče v Kopru je s sklepom opr.
št. St 27/2006 z dne 10. 7. 2007 začelo stečajni postopek nad družbo Euromib – trgovina, zastopništvo, izvoz in uvoz d.o.o.,
Ferrarska 38, Koper.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Euromib d.o.o. Koper
– v stečaju, Ferrarska ulica 38, Koper.
3. Za stečajnega upravitelja se določi
Igor Bončina, Valjhunova 11, Ljubljana.
4. Upnike se poziva, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva,
ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 10. 2007, ob 8.30, v sobi št. 132/1 tukajšnjega sodišča.
6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika Euromib – trgovina, zastopništvo,
izvoz in uvoz d.o.o., Ferrarska 38, Koper.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 11. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2007
St 39/2007
Os-21158/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
39/2007 z dne 11. 7. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Keramičarstvo
Groint, Dušan Turk s.p., Gradišče 5, matična številka 3073602000, šifra dejavnosti
45.250, davčna številka 82540101.
Odslej firma glasi: Keramičarstvo Groint,
Dušan Turk s.p., Gradišče 5 - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 9.
2007, ob 10. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 7. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 7. 2007
St 79/2007
Os-21159/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
107/2006 z dne 7. 5. 2007 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Promesa, družba
za trgovino in storitve d.o.o., Maribor,
Ulica borcev za severno mejo 4 in ga
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tudi takoj zaključilo, ker je ugotovilo, da je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in da ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 43/2007 z dne 18. 5.
2007.
Odločitev o zaključku stečajnega postopka je Višje sodišče v Mariboru s sklepom
opr. št. I Cpg 202/2007 z dne 2. 7. 2007 razveljavilo in se bo postopek izvedel, tekel pa
bo pod opravilno številko St 79/2007.
Odslej se dolžnikova firma glasi Promesa, družba za trgovino in storitve d.o.o. - v
stečaju, Maribor, Ulica borcev za severno
mejo 4.
Za stečajnega upravitelja je določen Dušan Marin, univ. dipl. ekonomist, stan. Stantetova 4, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva, ko je bil ta oklic objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije. K vlogi
naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse
za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti
prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ 2.000 točk
(158,60 EUR). Vplačati jo morajo na račun
sodnih taks Okrožnega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obeh 11 42196-7110006). Ker v
stečajni masi ni nobenih sredstev, naj upniki
v prijavi terjatve tudi sporočijo, ali so pripravljeni financirati stroške stečajnega postopka, predvsem vložitev odškodninskih tožb
proti upravi in družbenikom, oziroma ali
bodo te tožbe vložili sami, kar jim omogoča
drugi odstavek 22. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99
in 110/99, ZFPPod). V tem primeru mora
upnik stečajni senat o vloženi tožbi obvestiti
do naroka za preizkus terjatev.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 10.
2007, ob 9. uri, v sobi št. 253 Okrožnega
sodišča v Mariboru.
Dolžniki stečajnega dolžnika se pozivajo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 12. 7. 2007, oklic
o začetku stečajnega postopka pa že 7. 5.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2007
St 8/2007
Os-21186/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
8/2007, z dne 13. 7. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Paaci podjetje
za avto transport in avtovleko Ptuj, Ob
Dravi 3/a, Ptuj, matična številka: 5909732,
šifra dejavnosti 60.240, davčna številka
51224470.
Odslej firma glasi: Paaci podjetje za avto
transport in avtovleko Ptuj, Ob Dravi 3/a,
Ptuj - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 9.
2007 ob 11. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 7. 2007
St 3/2007
Os-21187/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2007
z dne 9. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Mobilcenter, Trgovsko podjetje, d.o.o., Železniška ulica 7, Lesce.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 7. 2007
Ppn 108/2007
Os-21188/07
To sodišče je s sklepom z dne 13. 7.
2007 pod opr. št. Ppn 108/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Samo Količ s.p., S-Print, Gabrsko 11a,
Trbovlje, matična številka 5974918, šifra
dejavnosti 22.220.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlog
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR, ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Za prijave terjatev, ki so jih upniki vložili po sklepu o začetku postopka prisilne
poravnave z dne 24. 1. 2007, opr. št. Ppn
248/2006, se šteje, da so vložene tudi v
tem postopku.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(13. 7. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Europapier-Papirografika, d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 14,
– Map, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, Brnčičeva 51,
– Vinko Razgoršek, Aškerčeva 15, Celje,
– Eurograf, Podjetje za grafično dejavnost, poslovne storitve in trgovino, d.o.o.,
Velenje, Štrbenkova cesta 6 in
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– Alenka Ostanek, Prešernova cesta 25,
Zagorje ob Savi kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 13. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2007
St 64/99
Os-21189/07
To sodišče je s sklepom St 64/99 dne
11. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Pap Intel d.d. - v stečaju, Bravničarjeva 11, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2007
St 89/2007
Os-21190/07
To sodišče je s sklepom St 89/2007 dne
13. 7. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Darmex trade d.o.o., Ljubljana,
Preglov trg 5, matična številka: 5742579, št.
reg. vl. 12221700, šifra dejavnosti 51.900.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 10. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2007
St 1/2007
Os-21191/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Paleto transport d.o.o., Tržaška 85,
Maribor, ki bo dne 3. 9. 2007 ob 10.30, v
sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14, soba 226 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2007
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St 4/2007
Os-21192/07
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Trila,
Podjetje za turizem, gostinstvo, gradbeništvo, proizvodnjo in storitve d.o.o. – v
stečaju, Polje 10, Prevalje, se zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh od objave tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Trila, Podjetje za turizem, gostinstvo, gradbeništvo, proizvodnjo in storitve d.o.o. – v stečaju, Polje 10, Prevalje, iz
sodnega registra.
2. Narok za preizkus terjatev, razpisan
za dne 5. 9. 2007 ob 9. uri, soba št. 38 pred
tukajšnjim sodiščem v Slovenj Gradcu se
prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 7. 2007
St 1/2007
Os-21193/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
1/2007, z dne 27. 6. 2007, ki je postal pravnomočen dne 13. 7. 2007, potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnico Nova oprema
Tovarna oblazinjenega pohištva d.d.,
Pod gradom 4, Slovenj Gradec in njenimi
upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred A: Ločitveni upnik, ki se poplača
100% in v skladu s pogodbenimi določili.
Razred B: Nezavarovane terjatve upnikov iz naslova poslovanja in iz naslova financiranja, ki se poplačajo v višini 20% od
zneska terjatev do dneva začetka prisilne
poravnave, ugotovljenih na osnovi revidirane bilance, v roku 1 leta od pravnomočno
potrjene prisilne poravnave in brez obresti
od začetka postopka prisilne poravnave dalje do plačila.
Razred C: Prednostne terjatve delavcev
iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL, na
katere prisilne poravnava ne učinkuje.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo za vsak posamezen razred,
je sestavni del tega sklepa.
4. Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka prisilne poravnave, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile
njihove terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 7. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Banko Laura, Savinjska cesta 053,
Žalec, potni list, št. P00436338, izdala UE
Žalec. gnt-265752
Batagelj Oliver, Iztokova ulica 021, Nova
Gorica, potni list, št. P01171161, izdala UE
Nova Gorica. gnt-265377
Bavdek Marija, Na griču 032, Kranj,
potni list, št. P00395511, izdala UE Kranj.
gng-265740
Berlot Alen, Prvomajska ulica 035,
Maribor, potni list, št. PB0015330, izdala
UE Maribor. gnv-265750
Bežek Martin, Pelinska ulica 6, Lendava
– Lendva, maloobmejno prepustnico, št.
AH 000012664. gnb-265370
Bobnar Barbara, Krakovska ulica 030,
Šenčur, potni list, št. P00716422, izdala UE
Kranj. gnj-265737
Brakić Suzana, Prvomajska ulica 011,
Nova Gorica, potni list, št. PB0056520,
izdala UE Nova Gorica. gnk-265611
Bukić Anesa, Prušnikova ulica 008,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P01192762,
izdala UE Ljubljana. gnr-265379
Cerar Jan, Kidričeva ulica 009, Dob, potni
list, št. P01141061, izdala UE Domžale.
gnh-265389
Česen Anže, Ševlje 035, Selca, potni
list, št. PB0018110, izdala UE Škofja Loka.
gnh-265739
Dževerdanović Mirjana, Celovška ulica
009, Celje, potni list, št. P01012375, izdala
UE Celje. gnz-265746
Erjavec Marija, Trstenik 001C, Golnik,
potni list, št. P00169311, izdala UE Kranj.
gns-265378
Fajfar Ana, Rožičeva ulica 003, Ljubljana,
potni list, št. P01192088, izdala UE Celje.
gnp-265381
Fende Urška, Britof 416, Kranj, potni
list, št. P00408559, izdala UE Kranj.
gnl-265735
Fortuna Metka, Gregorčičeva ulica 067,
Idrija, potni list, št. P00239278, izdala UE
Idrija. gnu-265401
Fortuna Tinkara, Gregorčičeva ulica 067,
Idrija, potni list, št. P01096759, izdala UE
Idrija. gnv-265400
Gagović Božo, Trebinjska ulica 015,
Ljubljana, potni list, št. P00370739, izdala
UE Ljubljana. gnx-265748
Gložančev Lenka, Poljedelska ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00740993, izdala
UE Ljubljana. gne-265742
Gregorčič Nevenka, Kregolišče 004,
Komen, potni list, št. P00603084, izdala UE
Sežana. gnm-265384
Gumzej Nino, Mariborska cesta 062,
Orehova vas, potni list, št. P00859515,
izdala UE Maribor. gnq-265380
Hergan Zdenka, Zgornje Jablane 021,
Cirkovce, potni list, št. P01102071, izdala
UE Ptuj. gno-265607
Hočevar Dejan, Prešernova cesta 001,
Ljubljana, potni list, št. P00742055, izdala
UE Ljubljana. gnm-265609

Jovanović Slobodan, Podnart 025A,
Podnart, potni list, št. P00716648, izdala
UE Radovljica. gnc-265394
Kastelic Srečko, Trg 017, Mirna Peč,
potni list, št. PB0017998, izdala UE Novo
mesto. gnr-265404
Kocbek Davorin, Vače 024, Vače,
potni list, št. P00867609, izdala UE Litija.
gnp-265606
Kovačič Melita, Ratež 071, Brusnice,
potni list, št. P00540207, izdala UE Novo
mesto. gnh-265614
Križman Petra, Komen 038, Komen,
potni list, št. P00706914, izdala UE Sežana.
gnl-265385
Kudra Aleksandar, Preglov trg 004,
Ljubljana, potni list, št. P00847449, izdala
UE Ljubljana. gnn-265608
Lalić Dejan, Linhartova cesta 040,
Ljubljana, potni list, št. PB0016417, izdala
UE Ljubljana. gnl-265610
Likar Gregor, Bazoviška cesta 4, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000199552.
gnu-265301
Makić Emina, Taborska cesta 002A,
Grosuplje, potni list, št. P00389279, izdala
UE Grosuplje. gnw-265399
Marković Milan, Gornji trg 010, Ljubljana,
potni list, št. P00043975, izdala UE Ljubljana.
gnw-265749
Miladinović Mitja, Ulica pod gozdom 046,
Trzin, potni list, št. P00820151, izdala UE
Domžale. gnb-265395
Milovac Drago, Delavska ulica 018,
Celje, potni list, št. P01014081, izdala UE
Celje. gni-265388
Mohr Pablo, Istrska ulica 060G, Maribor,
potni list, št. P01064568, izdala UE Maribor.
gnz-265396
Mohr Vivian, Istrska ulica 060G, Maribor,
potni list, št. P00985325, izdala UE Maribor.
gnd-265393
Nišori Hazir, Pod Pohorjem 033, Maribor,
potni list, št. P01059162, izdala UE Maribor.
gny-265397
Ojsteršek Lanatanita, Dramlje 009B,
Dramlje, potni list, št. P01140513, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnf-265741
Parma Lucija, Kantetova ulica 074,
Ljubljana, potni list, št. P00696431, izdala
UE Ljubljana. gnt-265402
Pek Zlatko, Hrastovec pod Bočem 055B,
Poljčane, potni list, št. P00488097, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnb-265745
Pevec Klemen, Mala Kostrevnica 028,
Šmartno pri Litiji, potni list, št. P00891476,
izdala UE Litija. gnf-265616
Plazar Gregor, Ulica OF 018, Trebnje,
potni list, št. P00552067, izdala UE Trebnje.
gnk-265736
Popović Jovanka, Ulica Stanka Volka
001, Divača, potni list, št. P00498568, izdala
UE Sežana. gnc-265744
Prebiračević Maja, Zabretova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. PB0220260, izdala
UE Celje. gnu-265751
Ridjošić Olga, Trg svobode 027, Tržič,
potni list, št. P00499397, izdala UE Tržič.
gnf-265391
Rubin Rosanda, Stara Cesta 007,
Ljutomer, potni list, št. P00718616, izdala
UE Ljutomer. gne-265392

Strelec Kovačec Milena, Stojnci 011A,
Markovci, potni list, št. P00717615, izdala
UE Ptuj. gne-265617
Šenkinc Lucija, Koseze 018, Ilirska
Bistrica, potni list, št. P00850977, izdala UE
Ilirska Bistrica. gno-265382
Šivic Rozi, Rakitna 006, Preserje, potni
list, št. P00160604, izdala UE Vrhnika.
gnj-265612
Škulj Janez, Pot na Visoko 024, Ljubljana
– Dobrunje, potni list, št. P00147260, izdala
UE Ljubljana. gns-265403
Špurej Metka, Polanska cesta 138, Hoče,
potni list, št. P01148901, izdala UE Maribor.
gnn-265383
Terlep Žolnir Marjetka, Krtina 124A, Dob,
potni list, št. P00242277, izdala UE Celje.
gng-265615
Tomič Aleš, Na zelenici 009, Celje,
potni list, št. P00587963, izdala UE Celje.
gni-265613
Toplak Jurij, Rotman 035A, Juršinci,
potni list, št. P00308493, izdala UE Maribor.
gng-265390
Velagić Jasmin, Ulica 1. maja 006,
Metlika, potni list, št. P00770494, izdala UE
Metlika. gnd-265743
Zenković Jasmina, Dolnji Kot 009B,
Dvor, potni list, št. P00502826, izdala UE
Domžale. gnx-265398
Žemlja Klemen, Šmarjetna gora 001A,
Kranj, potni list, št. P00769821, izdala UE
Kranj. gni-265738
Žigante Ivana, Rimska cesta 009,
Ljubljana, potni list, št. P00581100, izdala
UE Ljubljana. gnj-265387
Živalič Suzana, Glinškova ploščad 004,
Ljubljana, potni list, št. P01052310, izdala
UE Domžale. gnk-265386
Žvab Janez, Kidričeva ulica 076,
Trzin, potni list, št. P00256100, izdala UE
Domžale. gny-265747

Osebne izkaznice preklicujejo
Aleršek Andrej, Krivec 54/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002048500.
gns-265553
Arnež Peter, Možjanca 1/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001552854. gnh-265414
Avguštin Saša, Žaucerjeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001411960.
gnc-265719
Babič Luka, Cesta v Log 2, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 002089110.
gnu-265676
Babić Darko, Prešernova ulica 2,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001911592.
gnt-265477
Bajec Uroš, Cesta IX korpusa 18,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000182759. gnp-265306
Bajramović Senad, Cesta 1. maja 40,
Jesenice, osebno izkaznico, št. AH 25661
– za tujca. gnn-265333
Barbič Fras Majda, Letonjeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000394768.
gng-265490
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Barut Živko, Cesta 1. maja 96,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 002157208.
gnx-265373
Bašek Marjan, Petelinje 41, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000524239.
gnn-265658
Bauman Edvard, Milčinskega ulica 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001377306.
gnb-265295
Bečan Katarina, Cesta Kokrškega odreda
29, Tržič, osebno izkaznico, št. 001401306.
gnu-265426
Berdnik Kurent Katarina, Celjska ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001638232.
gnl-265585
Bezgovšek Matjaž, Brstovnica 7/č,
Laško, osebno izkaznico, št. 001531464.
gnf-265291
Bitenc Bogomir, Polje, Cesta XXVI/
5B, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000861267. gnn-265583
Bogataj Tončka, Dunajska cesta 395,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000358259.
gnt-265452
Bombek Gorazd, Na otoku 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001307363.
gny-265672
Borić Branko, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001752383.
gnw-265574
Božič David, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001820527.
gno-265582
Breg Aleksandra,
Zgornja
Velka
77/b, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št.
001576641. gnu-265526
Brezovnik
Martina,
Pameče
103/a, Slovenj Gradec, osebno izkaznico,
št. 000361071. gnv-265700
Brglez Zofija, Starošince 16, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001098026. gns-265453
Brilej Jernej, Ponikva 33, Ponikva, osebno
izkaznico, št. 001941777. gnv-265450
Brodnik Zvonko, Vodnikova ulica 10,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000772569.
gnx-265548
Bubnjić Josip, Ulica pod smreko 4,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 002001049.
gnf-265366
Bučar Timotej, Rumanja vas 52, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002022640.
gne-265342
Burazin Vesna, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001117829.
gnz-265571
Buser Gregor, Trubarjeva ulica 46,
Celje, osebno izkaznico, št. 002001031.
gnw-265674
Cehtl Neža, Gaj, Ptujska cesta 77,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000043235. gnh-265539
Cerovac Samantha, Na gaju 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001837745.
gny-265572
Cestnik Jan, Cesta Tončke Čeč 26,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001647853.
gnq-265430
Corn Stanislav, Masore 2, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001575523. gnq-265355
Cvar Petra, Ribnica na dolenjskem 43,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 002061185.
gnv-265725
Čeh Tina, Mestni breg 3, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 001712467. gni-265763
Černe Veronika, Slape 146, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000275253.
gno-265557
Černigoj Jakob, Predmeja 61, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001406387.
gnu-265651

Čičić Boško, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001503517.
gne-265567
Črešnar Štaus Vitjan, Vošnjakova
ulica 27, Maribor, osebno izkaznico, št.
001939607. gnq-265280
Demiri Bajram, Nasipna ulica 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000441169.
gnm-265484
Destani Durak, Reboljeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001025679.
gnp-265581
Dobnikar Maruša, Zgornji Brnik 148,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001801353.
gne-265417
Dolenc Gregor Vincencij, Mlakarjeva
ulica 71, Trzin, osebno izkaznico, št.
000451056. gnp-265281
Dragar Branko, Grablovičeva ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000333197.
gnm-265584
Drnovšek Vesna, Ljubljanska cesta 72,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001055771.
gni-265438
Duh Ritlop Eva, Ulica Daneta Šumenjaka
8, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001728947. gnm-265534
Đorđević Vladimira Marija, Celovška
cesta 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002085972. gnu-265576
Engelman Bojan, Kamniška ulica 50,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000162379.
gnk-265486
Fabjan Aleksander, Prevole 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002054877.
gnd-265343
Farič Milan, Trpovci, Mejna ulica 15,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000538667. gnn-265533
Fatorič Kristin, Plavje 627d, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001578658. gnw-265499
Flis Frančiška, Ljubljanska cesta 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 001086023.
gnd-265668
Flisar Robert, Slomškova ulica 68,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000214748. gnk-265536
Fuchs Andreja, Brezje pri Poljčanah 10,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000585082. gnh-265514
Gelze Valerija, Opekarska cesta 51/b,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001200459.
gnz-265721
Gerečnik Jože, Ulica Milana Majcna 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001341851.
gnh-265564
Gmajnič Karel, Delavska ulica 5,
Senovo, osebno izkaznico, št. 000071340.
gny-265472
Gomezel Rok, Dutovlje 1/k, Dutovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001818554.
gni-265713
Gorjup Zofija, Brilejeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000460808.
gnv-265575
Gorše Denis Damjan, Zapotok 10,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001954993.
gny-265722
Grča Danijela, Štanjel 109, Štanjel,
osebno
izkaznico,
št.
001955974.
gnh-265714
Grden Urška, Kandrše 26, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 002062880.
gnu-265501
Grošelj Matjaž, Triglavska ulica 19,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000021082.
gnh-265439

Št.

65 / 20. 7. 2007 /

Stran

5555

Habjan Franc, Vošnjakova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000592952.
gnn-265558
Halas Ivan, Babinci 26, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 000567522. gnh-265543
Horvat Jasminka, Zaloška cesta 293,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001382570.
gnu-265551
Hostnik Klaudija, Ob gozdu 15,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000730988.
gnn-265733
Hribar Dominik, Soteška pot 83,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000340269.
gnl-265560
Hrvatin Viljem, Trg 3/b, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 001709836. gnz-265371
Ilič Goran, Lendavska ulica 6, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001819120.
gnn-265537
Jagodič Milan, Pekre, Pirnatova ulica 52,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000695068.
gnf-265491
Jensterle Frančiška, Kolodvorska cesta
3/c, Bled, osebno izkaznico, št. 000086826.
gnd-265493
Jeraj Jure, Cankarjeva ulica 31,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001066683.
gno-265482
Jerebic Andrej, Stična 76, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001644162.
gno-265507
Jerič Snježana, Sotla 17, Mirna, osebno
izkaznico, št. 001918682. gnp-265481
Jovanović Slobodan, Podnart 25/a,
Podnart, osebno izkaznico, št. 000493238.
gnb-265495
Jović
Jovan,
Ljubljanska
cesta
13, Domžale, osebno izkaznico, št.
AH 000030927. gnn-265433
Juhart Robert, Kozje 153, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000716484.
gnt-265427
Jurić Robert, Slovenska ulica 21, Šentilj
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001566784. gnf-265641
Jurša Aleks, Krčevina pri Vurbergu 73,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001494751.
gnv-265375
Kadivec Peter, Hrastje 104, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000136594. gnz-265421
Kalan Žiga, Petkova ulica 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001952058.
gnj-265587
Kamenik Simon, Arclin 13, Celje, osebno
izkaznico, št. 001612581. gnz-265671
Kelenc Maj, Kersnikova ulica 8r,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001670453.
gnm-265559
Keller Čebašek Ewa Jolanta, Maistrova
ulica 4, Maribor, osebno izkaznico, št.
001629224. gni-265488
Kladnik Tomaž, Šolska ulica 8,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000952768.
gnh-265489
Kline Katarina, Spodnja Gorica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001587487.
gnx-265423
Knez Otmar, Jakominova ulica 16,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000194662. gnk-265336
Knez Stanislava, Jakominova ulica 16,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000448651. gnl-265335
Kobal Marija Magdalena, Mucherjeva
ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000474343. gnf-265716
Kodrin Judita, Vinska Gora 50,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001321455.
gnw-265449
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Kolarič Nejc, Zrkovska cesta 124/g,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001885484.
gnj-265487
Konjuhi Vlora, Ulica Zvonimira Miloša
27, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001616215. gnc-265444
Koprani Arijanit, Poštna ulica 3/b,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000833911.
gnb-265445
Kopriva Milena, Cankarjeva ulica 3,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000822071.
gnq-265530
Kosi Ksenija, Sveti Tomaž 1/a, Sveti
Tomaž, osebno izkaznico, št. 000975438.
gnw-265424
Koštomaj Irma, Ulica heroja Bračiča 24,
Celje, osebno izkaznico, št. 001568008.
gnc-265669
Kovačec Iztok, Osojnikova cesta 25,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000258227.
gnc-265644
Kozjek Renata, Dolenja vas 7, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 002066816.
gnt-265502
Kračun Rene, Koblek 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 002031783. gne-265667
Kragelj Sandi, Soška cesta 30,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001975818.
gnk-265711
Kranjc Aleksandra Milena, Cesta na
Klanec 59, Kranj, osebno izkaznico, št.
000861167. gnd-265418
Krebs Tadej, Stari trg 2, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001074309.
gns-265428
Kristan Abudar Andreja, Linhartova
cesta 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001679148. gni-265588
Krivec Ana, Ulica Maistrovih borcev 9,
Dobova, osebno izkaznico, št. 000953466.
gni-265338
Krnič Lara, Zgornja Velka 77/b, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001576644.
gnt-265527
Kuhar Stanislav, Pipanova cesta 114,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001849170.
gng-265415
Kunčič Ana Barbara, Rozmanova ulica
51, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000859526. gne-265517
Kunej Andrej, Zagaj 19, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 002101810.
gnz-265446
Kuzma Dušanka, Cankarjeva ulica 4,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000726938.
gny-265547
Lacmanović Jani, Snežniška cesta 9,
Pivka, osebno izkaznico, št. 000856863.
gnz-265496
Lavrinc Pavla, Križate 2, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001526636.
gno-265282
Lebar Luka, Podlipovica 20, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001644960.
gns-265353
Likar Gregor, Bazoviška cesta 4,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001965796.
gnv-265300
Lisjak Josip, Potočnikova ulica 21,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000060739.
gnl-265435
Lokovšek Danijel, Prešernova ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 001116967.
gnv-265675
Lunežnik
Marija,
Bukovec
56/a,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
002116026. gni-265538
Lutolli Sokol, Ulica bratov Vošnjakov 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 001887771.
gnb-265670
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Magajne Jure, Bukovo 64, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001972415. gnr-265354
Majer Marko, Ferkova ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001755381.
gnl-265485
Malovrh Aleš, Setnik 23, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000107257.
gnv-265550
Markič Zvezdana, Ulica 9. septembra
187, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001769418. gnw-265474
Markovič Matej, Štefan 16, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001782670.
gns-265753
Marolt Jelka, Celovška cesta 122,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002090906.
gnc-265569
Matoh Majda, Grm 6, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 000951030. gnq-265480
Medja Saša, Gorenja vas pri Šmarjeti
15, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002145488. gnf-265341
Meklav Alojz, Andraž nad Polzelo 107c,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000691783.
gno-265532
Mesarič Marjan, Prežihova ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 000764636.
gnx-265673
Mihevc Antonija, Gozdna pot 14,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000534201.
gnr-265479
Miladinović Mitja, Ulica pod gozdom 46,
Trzin, osebno izkaznico, št. 002190581.
gnm-265434
Milić Zoran, Nanoška ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000668446.
gnt-265577
Modic Matjaž, Pri mostiščarjih 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044434.
gnr-265554
Mori Smiljan, Koroška cesta 115/c,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000676979.
gnn-265483
Mrak Albina, Cesta Cirila Tavčarja 3,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001092292.
gnw-265374
Mravlje Franc, Cesta na Svetje 74,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000546266.
gng-265715
Munjiza Milovan, Regentova ulica 8,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000975514. gny-265497
Mušič Maja, Seliškarjeva cesta 32,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001680110.
gnm-265509
Nipič Jan, Selnica ob Muri 186/b,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001929196. gnv-265525
Nuždić Milka, Rožičeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000523824.
gng-265565
Ocepek Edvard, Planina 37, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000520629.
gnf-265416
Omahna Franc, Prevoje pri Šentvidu 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001170964.
gnj-265437
Omerović Ramiz, Soussenska ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000864232.
gnx-265573
Oprauš Stanislav, Cvetna pot 2,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
001788718. gnx-265473
Oštir Danica, Spodnja Rečica 66,
Laško, osebno izkaznico, št. 001141525.
gng-265290
Padežnik Dejan, Cesta na roglo 63,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001615607.
gno-265432

Pajk Luka, Mala Ilova gora 4, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002148169.
gnk-265511
Parma Lucija, kantetova ulica 74,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001856180.
gnj-265562
Pečjak Matilda, Celovška cesta 269,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001614821.
gng-265590
Pejić Savić Petra, Rutarjeva ulica 8, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000098646.
gnu-265476
Perdan Valentin, Krašnja 53, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001749790.
gnk-265436
Perić Kata, Bavdkova ulica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000670736.
gnj-265337
Podlogar Julijan, Šmarješke Toplice 160,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
002025916. gnb-265345
Premk Milan, Šentjane 13/a, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000960497.
gnc-265519
Prešern Justina, Ulica Milana Majcna 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000120784.
gni-265563
Pukšič Iztok, Vintarovci 43/c, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001886145. gnu-265376
Pungartnik Pia, Koroška cesta 8/b,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001458366.
gnz-265646
Pušnik Tadej, Javornik 38, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000909119.
gng-265365
Radaković Miloš, Cesta 13. julija 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000732411.
gns-265578
Raduha Tanja, Mladinska ulica 10, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001102694.
gnv-265425
Ravnak Kračun Andreja, Koblek 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001398272.
gnf-265666
Rems Kališnik Marija, Zagoriva pri
Rovah 2, Domžale, osebno izkaznico, št.
000649684. gnm-265284
Repovš Klemen, Usnjarska cesta 8,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
001240071. gnx-265698
Ribič Tara, Lucija 17, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001681891.
gnt-265302
Rijavec Tomaž, Trnovo 62, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000169983.
gnv-265475
Ritlop Alenka, Ulica Daneta Šumenjaka
8, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001554046. gnl-265535
Rozman Doroteja, Jamova cesta 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001960092.
gnr-265579
Rozman Ida, Gorenji Globodol 19, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001251398.
gnh-265339
Rozman Simon, Bitnje 19, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
002156263.
gny-265347
Rozman Srečko, Peračica 7, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001660533.
gnc-265494
Rozman Tadej, Gorenji Globodol
19, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001693386. gng-265340
Rupar Aleš, Ulica svobode 53, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000172886.
gnf-265516
Rupnik Boštjan, Stara Oselica 67, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001519150.
gnu-265451

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Saliu Foziatu, Slejkoti 7, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002144672.
gnt-265652
Saliu Saliu Alhaji, Slejkoti 7, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002144677.
gns-265653
Seliškar Rok, Ulica Marije Hvaličeve 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001606920.
gnd-265568
Simonič Ivan, Janežovci 1, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000488575. gnr-265454
Slatinšek Jolanda, Vilharjeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000746281.
gne-265492
Slovnik Marta, Ihan, Breznikova cesta 56,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001618291.
gnl-265285
Sluga Klemen, Liminjanska cesta 83,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001288695. gnd-265518
Smolnikar David, Gorica 8, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002010924.
gnn-265283
Srakar Primož, Dunajska cesta 432,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001265465.
gnf-265566
Sukić Boštjan, Zgornji Hotič 45,
Litija, osebno izkaznico, št. 000236537.
gnb-265695
Svenšek Janez, Zagorica pri Dolskem 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001500150.
gnw-265549
Šamić Edin, Kolodvorska pot 8, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001073649.
gnj-265712
Šinkovec Tadej, Šmiklavž 2/b, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
002064086.
gnb-265520
Škapin Matej, Jakovce 3, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001817352. gnw-265299
Škrjanec Anton, Brinje, Cesta I/44,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001487790.
gnn-265508
Škulj Klemenčič Ines, Slomškova
ulica 22, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
002030744. gnp-265506
Štebih Sandi, Polenšak 25, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
001832595.
gnq-265455
Štefančič Mateja, Sv. Anton, Turki 9,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001865717. gnx-265498
Štempihar Anka, Luže 10, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000802089. gnb-265420
Štibernik Neža, Za gasilskim domom 6/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001693487.
gnl-265510
Štrajhar Sebastjan, Prepreče 3/a,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002160763.
gnr-265529
Štrbenc Roman, Podmilščakova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001950599.
gnq-265555
Šušnjar Nadja, Smelijevo naselje 43,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001011987.
gnh-265639
Tarman Peter, Plevančeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001034285.
gnz-265296
Tavčar Gregor, Cesta komandanta
Staneta 11, Litija, osebno izkaznico, št.
001831649. gnz-265696
Tome Anton, Polanškova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001612465.
gnk-265561
Trampuž milena, Čehovini 8, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001636611.
gnx-265298
Tričkovič Sandro, Trg prekomorskih
brigad 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000169980. gnb-265570

Trošt Boštjan, Orehovica 26, Podnanos,
osebno
izkaznico,
št.
000774185.
gnv-265650
Turjak Urban, Zgornje Hlapje 34/b,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
002147438. gng-265640
Tušnik Tadej, Čokova ulica 1, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001711471.
gnt-265677
Ulčakar Barbka, Suhadole 50/c,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001034356.
gnd-265643
Ulčakar
Jernej,
Suhadole
50/c,
Komenda, osebno izkaznico, št. 002082895.
gne-265642
Uršič Robert, Novelo 7, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000166078.
gny-265372
Vanić Ana Marija, Malija 102, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001859872.
gnr-265429
Vehovar Ana, Divjakova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001863596.
gnf-265591
Vehovar Ana, Divjakova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001809678.
gne-265592
Verbič Andrej, Pot k ribniku 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000419198.
gnp-265556
Verhovšek
Nejc,
Prebačevo
71,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002011252.
gny-265422
Virant Jože, Peruzzijeva ulica 116,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000165672.
gnq-265580
Vrhnjak Ivan, Kvedrova cesta 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000153389.
gnk-265586
Zakošek Valentina, Lepa Njiva 108,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001791701.
gnz-265521
Zmazek Mesec Bojana, Kresniški
Vrh 13/b, Kresnice, osebno izkaznico, št.
001351071. gnc-265694
Zoran Brina, Katreževa pot 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001840864.
gnh-265589
Zupan Klemen, Tihaboj 14, Litija, osebno
izkaznico, št. 001807150. gny-265697
Žibert Alojzij, Kidričeva cesta 17,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000087106.
gnc-265419
Žilavec Štefan, Cankova 64, Cankova,
osebno
izkaznico,
št.
000998087.
gnp-265431
Živec Katja, Nanoška ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000711577.
gnt-265552
Žnidaršič Jan, Jurčičeva cesta 15,
Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št.
002118340. gni-265513
Žnidaršič Manca, Jurčičeva cesta
15, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001769855. gnj-265512

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ačko Emil, Na Ajdov hrib 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1882812, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnr-265654
Ajrizaj Avni, Mladinska ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001874463, reg. št. 126817, izdala UE
Maribor. gnr-265679
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Albert Dejan, Ivanjševci 9, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 003123111, izdala UE Murska Sobota.
gnu-265701
Aračić Alen, Mestinje 1/a, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 3025970, reg. št. 23601, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnp-265456
Avbelj Andraž, Maroltova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002143954, reg. št. 237228, izdala UE
Ljubljana. gnv-265600
Baloh Dejan, Laze pri Borovnici 11,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3061061, reg. št. 13903, izdala UE
Cerknica. gnf-265441
Banko Laura, Savinjska c. 53, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1442442, izdala UE Žalec. gnk-265411
Berke Ines, Sveti Jurij 113, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 003100193, izdala UE Murska Sobota.
gns-265703
Binter Špela, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001795191, reg. št. 259973, izdala UE
Ljubljana. gng-265315
Bojičić Borjan, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003120027, reg. št. 284702, izdala UE
Ljubljana. gnk-265311
Bombek Gorazd, Na otoku 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001758434, reg. št. 22273, izdala UE
Celje. gnm-265459
Bošković Darko, Kersnikova cesta 7,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003008977, izdala UE Velenje.
gne-265692
Breskvar Urška, Brezje pri Grosupljem
96, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1868564, reg. št. 264057, izdala
UE Grosuplje. gnr-265504
Brezovec Aleš, Na tičnico 4, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001499500, reg. št. 13275, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnq-265755
Brezovnik Martina, Pameče 103/a,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1446560, izdala UE Slovenj
Gradec. gny-265647
Brodnik Zdenko, Vodnikova ulica 10,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003076264, reg. št. 7342, izdala UE
Slovenske Konjice. gny-265447
Brudar Mark Antonij, Ulica 1. amaj 1,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001204384, reg. št. 5414, izdala UE
Metlika. gns-265528
Buser Suzana, Trubarjeva ulica 46,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001326174, reg. št. 46088, izdala UE
Celje. gnj-265462
Carli Vladimir, Ladra 31, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3051985, izdala
UE Tolmin. gnc-265544
Cehtl Neža, Ptujska 77, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1494231, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-265362
Crnojević Aleksandra, Vrazova ulica
46, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001911310, reg. št.
102453, izdala UE Maribor. gns-265678
Cvetko Milan, Stara Vrhnika 22,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3012579, reg. št. 18753, izdala UE
Vrhnika. gng-265440
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Čarman Drenka, Čardak 26, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 104,
izdala UE Črnomelj. gnp-265631
Čater Benjamin, Lipovec pri Škofji Vasi
1, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,C,G,H, št. S 003032571, reg. št.
47908, izdala UE Celje. gnz-265471
Čušin Aleksandra, Idrija pri Bači 1,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1380670, izdala UE Tolmin. gnb-265545
Dajčman Eva, Poklukarjeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003104107, reg. št. 284189, izdala UE
Ljubljana. gnw-265599
Debelak Franc, Bogojina 105/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001662595, izdala UE Murska Sobota.
gnr-265704
Demiri Bajram, Nasipna ulica 43,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001625389, reg. št. 70446, izdala UE
Maribor. gnk-265686
Dilena Jožica, Cesta 6, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 159855, reg. št. 6548, izdala UE
Ajdovščina. gng-265540
Dimic Miloš, Senično 111, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 002033596, reg.
št. 26289, izdala UE Ljubljana. gnd-265693
Dobrin Marko, Cesta Kokrškega odreda
4, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001713756, reg. št. 4340, izdala UE Tržič.
gnd-265293
Dragan Cvetko, Malija 111, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000940096, reg. št. 6353, izdala UE Izola.
gnm-265334
Dušej Aleksander, Gosposvetska cesta
71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 002047482, reg. št.
129499, izdala UE Maribor. gnp-265681
Eržen Janez, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002168752, reg. št. 24612, izdala UE
Domžale. gnk-265286
Ferlič Klavdija, Ulica Veljka Vlahovića 71,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001511360, reg. št. 120109, izdala UE
Maribor. gng-265690
Frohlich Tina, Ulica XXXI. divizije 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1354449, reg. št. 51744, izdala UE Kranj.
gno-265707
Gianfrate Ana, Levstikova ulica 18,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001927526, izdala UE Idrija. gng-265515
Gorše Denis, Zapotok 10, Ribnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 3061530, izdala UE Ribnica.
gnw-265724
Gros Milena, V Murglah 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001870452, reg. št. 154871, izdala UE
Ljubljana. gne-265317
Grošelj Matjaž, Triglavska ulica 19,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001847417, reg. št. 23748, izdala UE
Domžale. gnq-265705
Hajrudinović Elvir, Šutna 31, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001583219, reg. št. 23925, izdala UE
Kamnik. gnh-265443
Hojnik Karmen, Rošpoh 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001849666, reg. št. 91935, izdala UE
Maribor. gnw-265349
Horvat Boštjan, Vanča vas 75/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 003187404, izdala UE
Murska Sobota. gnl-265360

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Hren Primož, Loška gora pri Zrečah
23, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001768536, reg. št. 16022, izdala UE
Slovenske Konjice. gnx-265448
Husić Janez, Cerkvišče 11, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGFH, reg. št.
11210, izdala UE Črnomelj. gnr-265329
Husu Kovačević Breda, Na peči 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003016643, reg. št. 181322, izdala UE
Ljubljana. gnc-265594
Jagodič Karmen, Antoličičeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002047551, reg. št. 94647, izdala UE
Maribor. gnh-265689
Janželj Luka, Reber pri Škofljici 17arp,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003104278, reg. št. 283999, izdala UE
Ljubljana. gnj-265312
Javornik Iztok, Jakopičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001525782, reg. št. 227353, izdala UE
Ljubljana. gnc-265319
Jensterle Frančiška, Kolodvorska cesta
3/c, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000426924, izdala UE Radovljica.
gnl-265660
Jerič Jurij, Žetale 22, Žetale, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 2063950, reg.
št. ptuj, izdala UE Ptuj. gnb-265620
Jovanović Slobodan, Podnart 25/a,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001998814, izdala UE Radovljica.
gnj-265662
Juvan
Marko,
Rošpoh
39/a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001690746, izdala UE Maribor.
gnx-265523
Kegl Karmen, Šratovci 10, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001967281, reg. št. 7601, izdala UE
Gornja Radgona. gno-265357
Kišić Aleš, Prvomajska ulica 3/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001492404, reg. št. 108449, izdala UE
Maribor. gnm-265684
Klemenčič Alenka, Ramovševa ulica 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001916013, reg. št. 195059, izdala UE
Ljubljana. gnf-265316
Kočevar Marjan, Ulica Borisa Kraigherja
2, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 3099338, izdala UE
Ptuj. gnk-265361
Kodrin Judita, Vinska gora 50,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001757440, izdala UE Velenje.
gnf-265691
Koman Kristina, Spodnji Rudnik IV/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002080000, reg. št. 172933, izdala UE
Ljubljana. gny-265322
Konjihi Vlora, Ulica Zvonimra Miloša
27, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000057859, izdala UE Izola.
gnq-265655
Konovšek
Alojz,
Lokovica
144/d, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002016201, izdala UE Velenje.
gnb-265645
Korez Anton, Ulica Vide Alič 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S2064281, izdala UE Ptuj. gnc-265269
Korošec Lorena, Kotnikova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001525990, reg. št. 185630, izdala UE
Ljubljana. gnm-265309
Kos Ksenja, Zadobrova 62, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 002150038, reg. št. 47812, izdala UE
Celje. gnf-265466
Košir Matej, Podlubnik 205, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003065509, izdala UE Škofja Loka.
gnh-265364
Kotar Špela, Kunaverjeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231207, reg. št. 275990, izdala UE
Ljubljana. gnw-265324
Kovač Aleš, Ilirska ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1715920, reg. št. 185371, izdala UE
Ljubljana. gnz-265596
Kovačič Vele, Trubarjeva cesta 41/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001823798, reg. št. 110353, izdala UE
Ljubljana. gny-265597
Kozar David, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1625367, reg. št. 118686, izdala UE
Maribor. gnx-265348
Krajačić Mirko, Ulica ob progi 8,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001674951, izdala UE Ljutomer.
gnn-265358
Krajnc Jasna, Zavrh 22/b, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001622639, izdala UE Ruše.
gne-265542
Kraner Franc, Mladinska ulica 16, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001606658, reg. št. 6469, izdala UE
Gornja Radgona. gnp-265356
Križnar Peter, Prušnikova ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001596572, reg. št. 8377, izdala UE
Ljubljana. gnl-265310
Krsnik Branko, Pod gozdom 31, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 001640429, reg. št. 4322, izdala UE Tržič.
gne-265292
Kučič Primož, Zgornje Gorje 247a,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 003067407, izdala UE
Radovljica. gnt-265352
Kumelj Gregor, Albrehtova ulica 70,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1759439, reg. št. 187250, izdala UE
Ljubljana. gnu-265601
Kvržić Radovan, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1870206, reg. št. 138094, izdala UE
Ljubljana. gnb-265595
Lesjak Obrul Nevenka, Straža pri
Oplotnici 17, Oplotnica, vozniško dovoljenje,
kat. B – inštruktorsko, št. VI 0000451, izdala
UE Slovenska Bistrica. gns-265303
Lončar Gregor, Mencingerjeva ulica 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000882778, reg. št. 28104, izdala UE
Celje. gnh-265468
Lovrenčić Klavdija, Dupleška cesta
139/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001738398, reg. št.
126134, izdala UE Maribor. gnz-265350
Lunežnik
Marija,
Bukovec
56/a,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001529111, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnr-265304
Majstorović Dejan, Clevelandska ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001453620, reg. št. 184509,
izdala UE Ljubljana. gnh-265314
Maruško Miran, Segovci 13/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2048133, reg. št. 8675, izdala UE
Gornja Radgona. gnb-265720

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mertik Štefan, Velika Polana 91/a, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001394860, izdala UE Lendava.
gnc-265369
Mesarič
Tatjana,
Vnajnarje
13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002132934, reg. št. 206275, izdala UE
Ljubljana. gni-265313
Miklavič Jožef Božidar, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000972285, reg. št. 331427, izdala UE
Ljubljana. gnr-265604
Mravlje Franc, Cesta na Svetje 74,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001991001, reg. št. 64730, izdala UE
Ljubljana. gne-265717
Murn Lea, Marušičeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002143828, reg. št. 275140, izdala UE
Ljubljana. gnz-265321
Musić Etem, Tovarniška ulica 34,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S3067235, reg. št. 31122, izdala UE
Domžale. gnp-265731
Musić Sanel, Frankovo naselje 54,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001328893, izdala UE Škofja Loka.
gnj-265637
Novak Milan, Glinškova ploščad
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,Ce,G,H, št. S 002137993, reg. št.
201305, izdala UE Ljubljana. gnp-265531
Novak Milan, Glinškova ploščad
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,Ce,G,H, št. S 002137993, reg. št.
201305, izdala UE Ljubljana. gnt-265602
Ogrinc Tina, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001946459, reg. št. 178092, izdala UE
ljubljana. gnd-265593
Ojsteršek Gregor, Malgajeva ulica 20,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BH, št.
S 001399454, reg. št. 37894, izdala UE
Celje. gnb-265470
Omerović Ramiz, Soussenska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001613156, reg. št. 164229, izdala UE
Ljubljana. gnn-265308
Omerza Gregor, Gornje Lepovče 61,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1730684, izdala UE Ribnica. gnx-265723
Opravž Janja, Bukošek 62/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001952889, reg. št. 16958, izdala UE
Brežice. gnn-265683
Osterc Franc, Kopivnik 60, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 003073764, reg. št. 34332, izdala UE
Maribor. gno-265682
Oštir Lidija, Nova vas 11, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000476369, reg. št. 5566, izdala UE
Logatec. gne-265367
Palir Marija, Japljeva ulica 19, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 000504069, reg. št. 21082, izdala UE
Celje. gni-265463
Paloš Almir, Cesta Talcev 2a, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H, št.
S003143828, reg. št. 79, izdala UE Velenje.
gno-265732
Pavoković Maša, Ulica Staneta Severja
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003005689, reg. št. 135824, izdala UE
Ljubljana. gnx-265598
Pečnik Žiga, Cesta na agrarno 35,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002185322, reg. št. 120473, izdala UE
Maribor. gnu-265351

Perše Mihael, Mislinjska Dobrava 86/b,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001410674, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-265648
Peternel Jure, Savska cesta 36,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001355895, izdala UE Radovljica.
gni-265663
Peternelj Valter, Stritarjeva ulica 1,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 001647187, reg. št. 7937, izdala UE
Postojna. gno-265657
Pikl Ivan, Gotovlje 157/a, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1904803,
izdala UE Žalec. gnv-265325
Počervina Leonarda, Petane 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001647526, izdala UE Novo mesto.
gnc-265344
Pogačnik Alojz, Srednja Dobrava
1/b, Radovljica, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 000157174, izdala UE
Radovljica. gnh-265664
Prelc Peter, Podgrad pri Vremah
2, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001949641, izdala
UE Sežana. gny-265522
Pungerl Dejan, Zgornja Selnica 80, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 1282747, reg. št. 8153, izdala UE Ruše.
gnl-265635
Radolič Ivan, Gerečja vas 84, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 3099283, izdala UE Ptuj. gnu-265326
Rasinger Andrej, Šobčeva cesta
17/a, Lesce, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002213517, izdala UE Jesenice.
gng-265665
Ravnik Urša, Pipanova cesta 108,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001641572, reg. št. 57132, izdala UE
Kranj. gnh-265289
Ravnikar Tine, Malija 80/a, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002182535, izdala UE Izola. gnp-265656
Reicht Urška, Jurovski dol 31, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002204281, izdala UE Lenart.
gnn-265633
Repovš Klemen, Usnjarska cesta 8,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002175285, reg. št. 10602,
izdala UE Litija. gnw-265699
Robek Jože, Ragovska ulica 6a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000054487, izdala UE Novo mesto.
gnr-265729
Rojc Suzana, Pod lipami 22, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003009458, reg. št. 29360, izdala UE
Celje. gnh-265464
Rozman Srečko, Peračica 7, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002110906, izdala UE Radovljica.
gnm-265659
Rugelj Davorin, Pokopališka pot 3,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000805772, reg. št. 43936, izdala UE
Kranj. gnj-265287
Samardžič Gregor, Prevalje pod Krimom
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2133736, reg. št. 209380, izdala
UE Ljubljana. gnd-265718
Slatinšek Jolanda, Vilharjeva ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000334937, reg. št. 63165, izdala UE
Maribor. gnq-265680
Smerke Aleksander, Iršičeva ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001957087, reg. št. 9889, izdala UE Celje.
gne-265467
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Smolčič Klemen, Njegoševa cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3019244, reg. št. 210922, izdala UE
Ljubljana. gnb-265320
Smolnikar David, Gorica 8, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002192906, reg. št. 37192, izdala UE
Domžale. gnm-265709
Snedec Silva, Stara cesta 28, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000420073, reg. št. 32576, izdala UE
Kranj. gni-265288
Solce Darka, Ulica 24. avgusta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003111169, reg. št. 107570, izdala UE
Ljubljana. gnn-265458
Starovasnik Barbara, Valvasorjeva ulica
56, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001570700, reg. št. 43135, izdala UE
Maribor. gnl-265685
Strehar Ana, Trzinska ulica 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001633434, reg. št. 25946, izdala UE
Domžale. gnn-265708
Struna Sandi, Ratež 36, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S001361176, izdala UE Novo mesto.
gnq-265730
Svenšek Janez, Zagorica pri Dolskem
4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001632896, reg. št. 25616, izdala UE
Domžale. gnp-265706
Škrjanec Anton, Brinje, Cesta I/44,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001678035, izdala UE Grosuplje.
gnq-265505
Škvarč Franc, Dolga Poljana 1,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2056697, reg. št. 10795, izdala UE
Ajdovščina. gnf-265541
Šorgo Denis, Ulica II prekomorske
brigade 36/d, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000057376,
izdala UE Koper. gnv-265500
Šorli Zoran, Ulica Prekomorskih brigad 3,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1319180, izdala UE Tolmin. gnl-265710
Štor Mitja, Ostrožno pri Ponikvi 6,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002065827, reg. št. 12772, izdala UE
Celje. gnk-265461
Švagelj Branko, Korotanska ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002026624, reg. št. 147165, izdala UE
Ljubljana. gnx-265323
Tarman Peter, Plevančeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0020329772, reg. št. 144551, izdala
UE Ljubljan. gny-265297
Tomičić Prezelj Andreja, Polanškova
ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001796228, reg. št. 154521,
izdala UE Ljubljana. gnd-265318
Tomić Branislav, Kamniška ulica 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001739073, reg. št. 126370, izdala UE
Maribor. gnr-265754
Trošt Boštjan, Orehovica 26, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,E,F,G,H,
št. S 3080130, reg. št. 17206, izdala UE
Ajdovščina. gnw-265649
Turk Romana, Ciglence 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHC,CE, št. S 001741289, reg. št. 90129,
izdala UE Maribor. gnj-265687
Unuk Žiga, Vrhloga 60, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, št. S 3177122, izdala UE
Slovenska Bistrica. gni-265363
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Užmah Milena, Lisce 17, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 001562344, reg. št. 37942, izdala UE
Celje. gnc-265469
Vagner Ernest, Matjaševci 50, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000432915, izdala UE Murska Sobota.
gnt-265702
Vertelj Mateja, Glavarjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231471, reg. št. 245893, izdala UE
Ljubljana. gno-265307
Vidic Franjo, Livada 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001614934, reg. št. 40325, izdala UE
Ljubljana. gns-265603
Vindiš Damjan, Šerovo 3, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 3175563, reg.
št. 17232, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gns-265457
Virag Martin, Bratonci 39, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001744812, izdala UE Murska Sobota.
gnm-265359
Vrščaj Ingo, Drapšinova ulica 15,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000269398, reg. št. 3613, izdala UE Celje.
gnl-265460
Vuri Zdravko, Dolga vas, Glavna ulica
138, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. SM 000011830,
izdala UE Lendava. gnd-265368
Zalokar Miroslav, Zgornje Gorje 35,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001879108, izdala UE Radovljica.
gnk-265661
Zelenko Ivan, Zgornji Dražen vrh 4,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1440826, izdala UE
Pesnica. gnw-265524
Žagar Andrej, Na jami 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001589926, reg. št. 252876, izdala UE
Ljubljana. gnj-265762
Živec Alenka, Bodovičnikova 88/a,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2238650, reg. št. 18604, izdala UE
Vrhnika. gne-265442
Žnidarec Jožef, Glavni trg 17/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 003032502, reg. št. 55984, izdala UE
Celje. gng-265465

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica zavarovalna družba
d.d. Koper, PE Celje veljavnost zavarovalne police - obrazca stroge evidence: Obr.
POB 237 od št. 015528 do 015550, zel.
karta št. 1300447, Ži-sez 06 št. 22861. Ob21161/07
Zalar Matej, Teslova ulica 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500002472,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gns-265628

Spričevala preklicujejo
Bizjak Blažka, Gmajna 24/c, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika ŠCSG
– Poklicna in srednja ekonomska šola.
gnv-265275
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Doler Danica, Šmartno 222, Slovenj
Gradec, izkaza OŠ Slovenj Gradec Slovenj
Gradec, izdano na ime Rajh Danica.
gnw-265274
Kiršner Vanja, Kamna Gorica 87, Kamna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske Gimnazije Kranj, izdano leta
2007. gnt-265627
Pangeršič Monika, Podvasca 35, Tržič,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 1999. gnl-265760
Pašić Zemir, Cankarjeva 4, Radovljica,
spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne
metalurške šole na Jesenicah, izdano leta
1964, 1965 in 1966, izdano na ime Mujagić
Safet. gnv-265625
Pirant Lucija, Podgorska cesta 8, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec. gnx-265273
Planinšek Tina, Košnica 52/A, Celje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje –
Center, izdano leta 2002. gnm-265734
Podrekar Luka, Pod Grančiščem 1Š,
Mojstrana, spričevalo poklicne mature in
obvestilo o doseženih točkah Srednje šole
Jesenice, št. 23'-032, izdano leta 2003.
gno-265332
Rojc Aleksandra, Ulica bratov Frecetov
7, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC Rudolfa Maistra f, izdano leta 1997.
gnl-265410
Rus Danijel, Vitovlje 81, Šempas,
spričevalo 5. letnika Tehniškega šolskega
centra Nova Gorica – strojni tehnik, izdano
leta 2006. gns-265278
Svetec Valerija, Jakčeva 43, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi, izdal CDI Univerzum v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnp-265406
Trajber Valerija, Martjanci 56, Martjanci,
diplomo 4 delnice, vpisane pod št. 891.
gnk-265761
Turk Nevenka, Parižlje 18/b, Braslovče,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje, št.
29, izdano leta 1977, izdano na ime Bolha
Nevenka. gnt-265327
Vnuk Andreja, Janhova 5, Apače,
spričevalo 3. letnika Srednje administrativne
šole v Murski Soboti, izdano leta 2006.
gnm-265634
Žerak Manjaša, Ulica 5. prekomorske 6,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu SŠC
Ptuj, ekonomsko komercialni tehnik, izdano
leta 1995. gny-265272
Žerjal Majda, Preserje 56, Branik,
maturitetno spričevalo Srednje šiviljske šole
v Ljubljani, izdano leta 1983, izdano na ime
Gabrijelčič Majda. gnm-265759

Drugo preklicujejo
Abazovski Nazim, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-265279
Antonič Herman, Regentova 34, Piran
– Pirano, pooblastilo za mornar motorist,
št. 02/09-2582/88-95 z dne 21. 11. 1995.
gnn-265408
Antonič Herman, Regentova 34, Piran
– Pirano, pooblastilo za VHF GMDSS,
št. 26292-00039/02 z dne 17. 3. 2004.
gnm-265409
Arnež Gregor, Posavec 80, Podnart,
študentsko izkaznico, št. 41049850,
izdala Fakulteta za organizacijske vede.
gni-265413
Arsenov Ivan, Ulica 1. maja 2, Sežana,
delovno knjižico. gno-265632

Avtoprevozništvo Slavko Ferčec s.p.,
Leibknechtova ulica 40, Maribor, preklic
ruske dovolilnice št. 428850. gne-265546
Brezovar Gregor, Župnca 47, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 30013163
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. gni-265688
Bukovec Zorko, Tržaška cesta 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-265268
Burnik Mirko, Jelovica 6, Gorenja vas,
delovno knjižico. gnn-265758
Cvijanović Mladen s.p., Zg. Grušovlje
20, Šempeter v Savinjski dolini, potrdila za
voznike, št. 000089/SŠD72-2-1417/2007,
in št. 000089/MJ72-2-7044/2006, izdana na
ime Živanić Mijodrag. gnp-265331
Dimnik
Janez,
Miklavčeva
ulica
3, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
3734-13-00055/2007, za čol z reg. oznako
PI – 1273. gns-265728
Eller Andraž, Sončana pot 42, Portorož
– Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-2175-0/03, ser. št.
12131 z dne 4. 6. 2003. gnq-265630
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, dovolilnico št. 0002166 z oznako
191/11, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnu-265626
Fijavž Emilijan d.o.o., Bukovlje 15,
Stranice, CEMT dovolilnice in CEMT zvezka
za leto 2007 z oznako CE/3IO in številko
142. gns-265328
Gajić Vid, Gora pri komendi 21, Komenda,
delovno knjižico. gnu-265726
Glavina Silvo, Bošamarin 19, Koper –
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-00309-0/05, ser.
št. 17894. gng-265294
Ivnik Boris, Terškova 35, Maribor, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02713-03705-0/01, ser. št. 6069, izdano
2. 11. 2001. gnx-265623
Jarc Suzana, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 34345,
izdala fakulteta za upravo Ljubljana.
gnq-265330
Jovanović Pero s.p., Koseskega ul.
17, Ljubljana, licenco, št. 01018682 za
vozilo z reg. št. LJ 18-8RC in licenco, št.
01020233 za vozilo z reg. št. LJ Y4 – 90V.
gnk-265636
Krznar Josip, Goriška 14, Velenje, delnico
KRS Velenje, št. 006492. gny-265622
Kuhar Tomaž, Slovenska 37, Murska
Sobota, 4 delnice CATV Murska Sobota,
vpisane pod št. 414. gnt-265277
Lisjak Tomaž, Vilharjeva 5, Ajdovščina,
delovno knjižico. gnz-265271
Nokotrans, Sodnikar Niko s.p., Prečna
24, Kranj izvod nacionalne licence št. 1900
z veljavnostjo od 25. 10. 2002 do 25. 10.
2007. Ob-21160/07
Pavlović Gosto, Tončke Dežmanove 10,
Kranj, delovno knjižico. gns-265503
Pavšič Zvonko, Trnje 86, Pivka, vpisni list
za čoln, št. 3734/443-88, reg. št. KP 1444.
gnr-265629
Perš Dušan s.p., Adamičeva ulica 8,
Ljubljana, licenco skupnosti, št. 6146 za
vozilo Renault z reg. št. LJ 32-5VV, izdana
12. 2. 2007. gne-265267
Petrov Marjan, Mihovo 31, Šentjernej,
delovno knjižico. gno-265757
Podlesek Nada, Lendavska 45, Murska
Sobota, 6 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane v del. knjigo pod št. 1055j.
gnq-265405
Potokar Iztok, Pod vrbami 22, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02713-00436-28787. gnq-265605
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Rodman Janko, Milana Bajca 16, Vipava,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-04188-0/01 z dne 3. 12. 2001.
gnn-265412
Sabo Irena, Ulica generala Maistra 4,
Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod št. 2259. gnu-265276
Smodiš Janez, Neza 3, Trbovlje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-4244-00/94. gni-265638
Snedic Matjaž, Cesta talcev 23/a, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-04270-00/94. gno-265407
Škrubej Zoran, Goričica 30/a, Šentjur,
vpisni list za čoln, št. 01/03-409/1978-06.
gnd-265618
Šprah Vlasta, Vipolže 78, Dobrovo v
Brdih, delovno knjižico. gnp-265756
Toth Franc, Sv. Stefana 11, Lendava
– Lendva, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-02182-00/94.
gnb-265270
Tovornik Franci, Šentjanž nad Štorami
38, Štore, potrdilo VDTP – Šolski center
Šentjur, izdano leta 1994. gnw-265624
Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, listino »potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna« št.
3736-1-000790/07, ser. št. 0000184, izdano na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, dne 13. 2. 2007, osebi Koletnik Boris,
stanujoči v Limbušu, Ob Lazniškem potoku
5. Ob-21162/07
Vinkovič Anton, Cesta VI/5, Velenje, 9
delnic KRS Velenje, št. 009101, 009102,
009103, 009104, 009105, 009106, 009107,
009108, 009109. gnz-265621
Vučak Gabrijela, Strukovci 3, Bodonci,
službeno izkaznico, št. 010952, izdano
pri Ministrstvu za notranje zadeve.
gnc-265619
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VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

5503
5509
5514
5518
5523
5524
5525
5526
5527
5527
5548
5550
5550
5554
5554
5554
5557
5560
5560
5560
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1991–2006

DVD je zasnovan tako, da v prvem delu
DVD-ja lahko pregledujemo uredbeni del
Uradnega lista RS od leta 1991do leta 2006.
Prav tako v tem delu najdemo mednarodne
pogodbe od leta 1991 do leta 2006. Na zaslonu
se posamezne številke uradnega lista pojavljajo
prav v takšni obliki kot na papirju. Letno kazalo
predpisov (register) je v celoti povezano
s posameznimi številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen
iskani dokument. Znotraj letnika je možno
iskanje po polnem besedilu, kopiranje besedil
in tiskanje posameznih strani.
V drugem delu DVD-ja pa lahko brskamo znotraj
razglasnega dela, in sicer od leta 1995 dalje.
DVD je obsežnejša oblika predhodnega CD-ja,
s to razliko, da na enem mestu najdemo vse
objave od osamosvojitve Slovenije do konca
leta 2006.

Število uporabnikov

EUR

1 uporabnik

SIT

96

23.005

2–5 uporabnikov

129

30.914

6–10 uporabnikov

158

37.863

11–25 uporabnikov

211

50.564

26–50 uporabnikov

328

78.602

Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum

e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

DA

NE

Naslov

NAROýILA

faks: 01/425 14 18

Dav. zav.

Davþna št.

Podpis
Žig
Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in raþun.
Vse cene vkljuþujejo DDV.
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URADNI LIST

Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje
celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.

na CD-ROM-u

Posamezne številke uradnega
lista se pojavljajo v obliki
CD-ja kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v
celoti povezano s posameznimi
številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran,
kjer je objavljen iskani dokument.
Znotraj letnika je možno iskanje
po polnem besedilu, kopiranje
besedil in tiskanje posameznih
strani.

Z ALOŽBA

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana
Število uporabnikov

NAROýILA

EUR

SIT

URADNI LIST na CD-ROM-u, 1
58,42
URADNI LIST na CD-ROM-u, 2–5
79,92
URADNI LIST na CD-ROM-u, 6–10
95,98
URADNI LIST na CD-ROM-u, 11–25
129,36
URADNI LIST na CD-ROM-u, 26–50
200,30
10 CD-ROM-ov
–10%

tel.: 01/200 18 38
faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

14.000
19.000
23.000
31.000
48.000

Ponudba velja do 31. 5. 2007

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno naročilnico ali pa obiščete spletno prodajalno na naših spletnih
straneh http//www.uradni-list.si/.
Letnik

Štev.
uporabnikov

Štev.
izvodov

Nepreklicno naroþam

CD 1995

Uradni list – CD 2006

CD 1996

Ime in priimek

CD 1997

Podjetje

CD 1998

Sektor

CD 1999

Davþna št.

CD 2000

Naslov

CD 2001

Pošta

CD 2002

Datum

CD 2003
CD 2004

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Dav. zav.

DA

NE

Podpis
Žig

CD 2005
CD 2006

Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in
raþun. Vse cene vkljuþujejo DDV.
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