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Leto XVII

Javni razpisi
Št. 430-46/2007/4-0082757 Ob-21745/07
Preklic
Preklicujemo javni razpis za podelitev
pooblastila centrom, ki bodo izvajali postopke za pridobitev temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja za voznike v cestnem
prometu, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 60, dne 6. 7. 2007, Ob-19573/07.
Ministrstvo za promet
Št. 407-181/2007
Ob-21617/07
Popravek
V besedilu javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice v letu 2007,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 57,
Ob-19073 z dne 29. 6. 2007, se besedna
zveza »v roku 30 dni«, nadomesti z naslednjim besedilom: » v roku 45 dni«.
Občina Brežice
Št. 11010-7/2007
Ob-21424/07
Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni
list RS, 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07) ter 25. člena Pravilnika
o dodeljevanju študijskih pomoči (Ur. l. RS,
št. 75/94, 53/96 in 94/00) objavlja
razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju v študijskem letu 2007/08
1. Predmet razpisa
Razpis je namenjen subvencioniranju
šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih
delavcev, zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu
07/08 vpisani v 3. ali 4. letnik izrednega študija dodiplomskega študijskega programa
oziroma v študijski program za izpopolnjevanje, s katerim bi izpolnili z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne
delavce v vzgoji in izobraževanju.
2. Pogoji za kandidiranje
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja, ki so v študijskem
letu 07/08 vpisani v izredni študij dodiplomskega študijskega programa oziroma v študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer defektološka dokvalifikacija, program za
pridobitev specialno pedagoške izobrazbe,

študijski program za izpopolnjevanje vzgojiteljic in vzgojiteljev ter učiteljic in učiteljev
za delo z otroki in mladostniki s posebnimi
potrebami, dopolnilo izobraževanje za pouk
računalništva ter visokošolski študijski program za izpopolnjevanje za knjižničarje v
osnovni in srednji šoli.
Šolnina strokovnih delavcev, ki lahko
kandidirajo na razpis, za študijsko leto 07/08
v višini sofinanciranja ne sme biti financirana
iz drugih javnih sredstev, v primerih delnega
sofinanciranja iz drugih javnih sredstev pa
se znesek subvencije, pridobljene po tem
razpisu, zmanjša v višini pridobljenih drugih
javnih sredstev.
3. Merila izbora kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje za kandidiranje na razpisu,
več kot je razpisanih sredstev, se bodo pri
izboru rangirali.
3. 1 Strokovni delavci, ki so v študijskem
letu 07/08 vpisani v izredni študij dodiplomskega študijskega programa:
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen
čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbe – 10 točk,
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen
čas in imajo za zasedbo delovnega mesta z
zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo, vendar bo njihovo delo najkasneje v
šol. letu 2008/09 postalo nepotrebno zaradi
nujnih operativnih razlogov – 8 točk,
– kandidati, ki so zaposleni za nedoločen
čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbe, lahko pa opravljajo delo v skladu s
146. ali 148. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – 6
točk,
– kandidati, ki so zaposleni za določen
čas in za zasedbo delovnega mesta nimajo
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbe – 4 točke.
3. 2 Strokovni delavci, ki so v šolskem
letu 2007/08 vpisani v študijske programe
za izpopolnjevanje iz 2. točke tega razpisa:
– zaposleni za nedoločen čas, ki bi z
uspešno končanim študijskim programom
za izpopolnjevanje izpolnili vse z zakonom
in drugimi predpisi določene pogoje za zasedbo delovnega mesta – 5 točk.
3. 3. Kandidat, ki izpolnjuje v 2. točki
razpisa določene pogoje, pridobi dodatni 2
točki, če izkaže, da mu bo zavod, v katerem
je zaposlen, omogočal izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi.
Če bo kandidatov, ki se bodo po točki
3. 1 rangirali na zadnje mesto, ki mu bo še

podeljena subvencija, več, bo kot dodatni
kriterij upoštevan poprejšnji študijski uspeh
kandidata, ki bo izračunan kot povprečje do
30. 9. 2007 doseženih ocen na:
– študijski smeri, za katero želi kandidat
pridobiti subvencijo pri tistih kandidatih, ki
so bili na isti študijski smeri vpisani vsaj v
preteklem študijskem letu ali
– študijski smeri, na podlagi katere se je
kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju
študija prvič vpisal na študijsko smer, za
katero želi pridobiti subvencijo.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev,
ki se bodo dodelila na podlagi tega razpisa,
je 154.350,00 EUR, in sicer:
Za kandidate, v študijskem letu 07/08
vpisane v izredni študij dodiplomskega študijskega programa, je okvirna višina razpoložljivih sredstev 113.550,00 EUR. Predvidena subvencija šolnine za posameznega
prejemnika bo 1.514,00 EUR, pri čemer
lahko znesek subvencije predstavlja največ
80% šolnine za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis. Če
znesek predvidene subvencije presega 80%
šolnine za tekoči letnik študija, za katerega
se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja
znesek subvencije 80% te šolnine.
Za kandidate, v šolskem letu 07/08 vpisane v študijske programe za izpopolnjevanje
iz 2. točke tega razpisa, je okvirna višina razpoložljivih sredstev 40.800 EUR, pri čemer
je predvidena subvencija za posameznega
prejemnika določena z višino kotizacije, objavljene v Katalogu programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavce v vzgoji in izobraževanju.
5. Vloga, poslana na ta razpis, mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec za
prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnine v šolskem letu 07/08, dosegljiv
na spletni strani Ministrstva za šolstvo in
šport, http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/kadri_v_solstvu/stipendije_in_studijske_pomoci/ ali osebno med delovnim
časom na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova
38, Ljubljana,
– izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje po kateri od alinej 3. točke tega razpisa
oziroma izjavo pooblaščene osebe zavoda,
v katerem je kandidat zaposlen, da bo najkasneje v šolskem letu 08/09 njegovo delo
postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov,
– uradno potrdilo o vpisu v študijskem
letu 2007/08 za izredni študij dodiplomskega
študijskega programa ali študijskega pro-
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grama za izpopolnjevanje iz 2. točke tega
razpisa, za katerega kandidat želi pridobiti
subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne
šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine v
študijskem letu 07/08) ali dokazilo o plačani
kotizaciji za študijski program izpopolnjevanja iz 2. točke tega razpisa,
– izjavo kandidata, da njegova šolnina
ni financirana iz drugih javnih sredstev, v
primeru, da je financirana iz drugih javnih
sredstev, pa dokazilo o višini financiranja.
Vloga lahko za potrebe uveljavljanja dodatnih točk po kriteriju iz 3. 3 točke tega razpisa vsebuje tudi izjavo pooblaščene osebe
zavoda, v katerem je kandidat zaposlen,
da mu bo zavod omogočal izobraževanje v
skladu z njegovimi možnostmi.
6. Pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz
tega razpisa, bodo izplačane iz sredstev
proračuna za leto 2008, PP 7153 – izobraževanje učiteljev in konta 4119 –drugi transferi posameznikom.
7. Rok za oddajo prijav je 30. oktober
2007. Prijave na predpisanem obrazcu z
vsemi predpisanimi prilogami iz 5. točke
morajo biti poslane priporočeno po pošti na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, p.
p. 104, 1001 Ljubljana. Prijave morajo biti
poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom, priimkom in naslovom kandidata ter
vidno označbo »Ne odpiraj -Vloga na javni
razpis študijskih pomoči 2007/08«. Prijava
se šteje za pravočasno, če je bila oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan roka za
oddajo prijav, tj. 30. oktober 2007.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 8. 11.
2007 v prostorih ministrstva in ne bo javno.
Obravnavane bodo le pravočasno prispele
in ustrezno označene (glej 7. točko) ovojnice. O dodelitvi sredstev bo odločil minister
za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o dodelitvi
sredstev pisno obveščeni najkasneje v roku
45 dni od zaključka razpisa.
9. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec pogodbe, kandidati dobijo na spletnem naslovu ministrstva:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/kadri_v_solstvu/stipendije_in_studijske_
pomoci/ ali osebno med delovnim časom v
Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.
Za dodatne informacije lahko pokličete Ivanko Debeljak, tel.: 01/478-42-28.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 02144-1/2007-3
Ob-21537/07
Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS št. 47/06) in 2. člena
Pravilnika o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje (Ur. l. RS št. 29/07) ter
Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/00 in 47/2006-ZEN) in 31. člena Pravilnika
o programu posebnega strokovnega izpita
za izvajanje geodetskih storitev in o načinu
ugotavljanja znanja slovenskega jezika (Ur.
l. RS št. 105/00 in 108/00-popr.) objavlja
Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska
uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izdajo pooblastila za izvajanje
posebnega strokovnega izpita za
izvajanje geodetskih storitev in izpita za
bonitiranje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
A) Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje posebnega strokovnega izpita za
izvajanje geodetskih storitev in izpita za bonitiranje.
B) Prijavitelji: prijavi se lahko vsaka pravna oseba, ki izpolnjuje pogoja.
C) Pogoji:
– najmanj triletne izkušnje iz organizacije
izvajanja izpitov po javnem pooblastilu,
– prijavitelj mora zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje izpitov.
D) Merila:
– reference: 65 točk,
– izobraževanje 35 točk.
E) Prijava: zainteresirani prijavitelj vloži
prijavo skladno z razpisno dokumentacijo,
ki je objavljena na spletnih straneh Geodetske uprave RS http://www.gu.gov.si/ pod
rubriko »Novice«. Prijavo je potrebno poslati
priporočeno po pošti ali prinesti osebno na
naslov: Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, do 6. 8. 2007
do 10. ure.
F) Odpiranje vlog:
Odpiranje, pregled in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila komisija, ki jo je
imenoval generalni direktor Geodetske
uprave RS. Odpiranje ni javno. Prijavitelji
bodo o odločitvi obveščeni v roku 15 dni po
odpiranju prijav.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 430-438/2007
Ob-21642/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07) objavlja Ministrstvo za notranje
zadeve
javni razpis
za izbiro programov pomoči pri
nastanitvi in oskrbi prosilcev za azil
in integraciji beguncev
v Republiki Sloveniji v letu 2007 in 2008,
financiranih iz sredstev
Evropskega sklada za begunce in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa:
Sklop 1: Financiranje programa izvajanja
pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za
azil v Azilnem domu.
Program mora vsebovati:
– pomoč pri vodenju dodeljenega nastanitvenega oddelka;
– vzdrževanje hišnega reda Azilnega
doma (predvsem informiranje o določbah
Hišnega reda ob nastanitvi prosilca za azil,
organiziranje in nadzor nad čistočo in urejenostjo sob in skupnih prostorov prosilcev za
azil ter okolico Azilnega doma);
– pomoč pri nastanitvi prosilcev za azil
na ustrezen nastanitveni oddelek;
– razgovori in ukrepi v zvezi s socialnim
položajem prosilcev za azil, zlasti ranljivih
družbenih skupin;
– organiziranje in vodenje prosilcev za
azil pri pomoči pri vzdrževalnih delih v Azilnem domu (npr. čiščenje okolice objektov,
košnja trave, odstranjevanje snega, čiščenje
skupnih prostorov, itd);
– učna pomoč prosilcem za azil, ki se
izobražujejo;

– pomoč prosilcem za azil pri uresničevanju pravic s področja oskrbe in nastanitve
(menjava posteljnine, higienske potrebščine, obleka in obutev, itd.);
– organiziranje kulturnih, športnih in
drugih prostočasnih aktivnosti prosilcev za
azil;
– spremstvo ob obiskih zdravstvenih in
izobraževalnih institucij;
– učenje pogovornega slovenskega jezika;
– spoznavanje novega okolja ter navad
lokalnega prebivalstva;
– pomoč pri integraciji v neposredno
okolico in družbo.
Program se bo izvajal na lokaciji Azilnega doma, Cesta v Gorice 15, Ljubljana, in
sicer vse dni v letu (365 dni) po razporedu
naročnika (predvsem v popoldanskem in večernem času – do 23. ure). Program morajo
izvajati 3 izvajalci, po 8 ur dnevno. Program
obsega 8760 ur letno. Za izvajanje programa naročnik zagotovi prostor na nastanitvenem oddelku Azilnega doma.
Zahtevana izobrazba izvajalcev je diplomirani socialni delavec, diplomirani socialni
pedagog, vzgojitelj v domovih za motnje vedenja in osebnosti – domska vzgoja, ali V.,
VI. ali VII. stopnja izobrazbe druge smeri.
Zaželeno je vsaj pogovorno znanje čim več
tujih jezikov in komunikativnost neposrednih
izvajalcev programa.
Izbran bo en prijavitelj.
Program se bo izvajal do 30. 11. 2008.
Sklop 2: Financiranje programov pomoči
pri integraciji beguncev.
Podsklop 2A: Aktivnosti ob dnevu beguncev.
Program lahko vključuje:
– okrogle mize o begunski problematiki
in integraciji beguncev v Republiki Sloveniji;
– izobraževalne, glasbene in kulturne
aktivnosti;
– druge aktivnosti, ki bodo pripomogle
k obeležitvi dneva beguncev dne 20. 6.
2008.
Aktivnosti ob dnevu beguncev se lahko
izvajajo samo v času od 16. 6. 2008 do
23. 6. 2008, program se lahko zaključi pred
30. 11. 2008.
Podsklop 2B: Oblikovanje časopisa z namenom informiranja in osveščanja širše slovenske javnosti o begunski problematiki.
Program mora obsegati pripravo vsebine, oblikovanje, tisk in distribucijo časopisa. Časopis bo namenjen informiranju in
osveščanju strokovne in splošne javnosti o
begunski problematiki. Prijavitelj mora že v
razpisni dokumentaciji opredeliti vsebinski
osnutek časopisa. Pri oblikovanju končne
vsebine časopisa bo izbrani prijavitelj sodeloval s predstavniki Ministrstva za notranje
zadeve.
Časopis bo izšel dvakrat letno, in sicer
junija 2008 in oktobra 2008.
Obseg časopisa: naklada 25.000 izvodov dvakrat letno, format A4, tisk 4/4 barvna
tehnika, papir 90 gramski, sijaj.
Distribucija se bo izvedla delno na naslove, ki jih posreduje Ministrstvo za notranje zadeve (300 naslovov), preostanek pa v
obliki deljenja na frekventnih lokacijah večjih
slovenskih mest.
Za ta podsklop bo izbran en prijavitelj.
Program se bo izvajal do 30. 11. 2008.
Podsklop 2C: Aktivnosti za prosti čas in
aktivnosti z izobraževalno vsebino s podro-
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čja slovenske kulture, zgodovine in umet
nosti.
Program je namenjen spoznavanju Republike Slovenije, njenih kulturnih in zgodovinskih značilnosti, in sicer z ekskurzijami,
obiski kulturnih in drugih prireditev ter državnih in drugih institucij.
Ciljna skupina so osebe s statusom begunca, ki jih je trenutno v Republiki Sloveniji
120.
Program se bo izvajal do 30. 11. 2008.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
a. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem
pristojnem organu;
b. Programi se morajo izvajati po načelu
nepridobitnosti;
c. Programi morajo imeti realno postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika;
d. Posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije;
e. Programi se ne smejo izvajati kot del
drugih s strani naročnika že sofinanciranih
programov.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se ponudba zavrže.
4. Obvezna vsebina vloge:
– Obrazec vloge;
– Splošna izjava prijavitelja programa, ki
mora biti podpisana in žigosana, s katero
potrjuje, da:
– soglaša s preverjanjem namenske
porabe sredstev, odobrenih na podlagi
tega javnega razpisa, in sicer s strani
pooblaščenih oseb naročnika;
– ima operativno zmožnost, da izvede projekt, ki ga prijavlja v ponudbi;
– ne obstaja nobeden od izključitvenih razlogov, navedenih v točki 7;
– so informacije, navedene v ponudbi, resnične in dokazljive.
– Podpisana in z žigom opremljena »Izjavo prijavitelja programa – DDV« glede
upravičenosti do odbitka vstopnega DDV;
– Pravilno izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi
podatki;
– Podpisan, parafiran in z žigom opremljen vzorec pogodbe ter izpolnjena, žigosana in podpisana priloga k pogodbi št. 2;
– Izpisek o registraciji prijavitelja iz sodnega ali drugega ustreznega primarnega
registra, ki na dan roka za oddajo vlog ne
sme biti starejši od 3 mesecev;
– Potrdilo sodnega registra pristojnega
okrožnega sodišča, da zoper prijavitelja ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali da
mu ni prepovedano poslovanje na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, ki na dan
roka za oddajo vlog ne sme biti starejše od
1 meseca;
– Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem oziroma, da zoper
prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je
registriran, ki ne sme biti starejše od 1 meseca, ki na dan roka za oddajo vlog ne sme
biti starejše od 1 meseca;
– Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
prijaviteljev vodstveni delavec v preteklih
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treh letih pred vložitvijo vloge na predmetni
javni razpis ni bil obsojen zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem, ki ne sme
biti starejši od 1 meseca, ki na dan roka
za oddajo vlog ne sme biti starejše od 1
meseca;
– Potrdilo Ministrstva za finance, Davčna uprava RS, da ima prijavitelj poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti, ki na dan roka
za oddajo vlog ne sme biti starejše od 1
meseca.
V primeru, da ponudnik predloži fotokopije dokumentov, ki jih izdajajo uradne
institucije, mora naročniku na njegovo pisno
zahtevo na vpogled predložiti originalne dokumente.
V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo
predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in
izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo naročnik pozval k
dopolnitvi vloge. V primeru, da prijavitelj v
postavljenem roku ponudbe ne bo dopolnil,
bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega
postopka izbire.
5. Obvezna oblika vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz priloge št. IV/6 razpisne
dokumentacije.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
kot je predpisan. Prijavitelj, ki prijavlja več
različnih programov, mora vsak program
predložiti v posebni kuverti.
Nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene prijaviteljem neodprte.
6. Merila za izbor programov
Posamezni programi bodo ocenjeni na
podlagi izpolnjevanja kriterijev oziroma meril
ob primerjavi istovrstnih programov. Programi lahko po posameznem kriteriju prejmejo
število točk, kot je razvidno v nadaljevanju.
Ob delnem izpolnjevanju posameznega kriterija se dodeli le polovica maksimalnega
števila točk za posamezen kriterij.
Zap.
št.

Kriteriji za sklop 1

Zahtevani program se bo izvajal z ustrezno kadrovsko zasedbo
(število izvajalcev in strokovna usposobljenost izvajalcev).
Prijavitelj in zunanji izvajalci imajo ustrezne reference in
2.
delovne izkušnje na področju, za katerega se prijavitelj prijavlja.
Dosedanji dosežki na področju, za katerega se izvajalec
3.
programa prijavlja.
Vrednost programa (maksimalno število točk prejme program
z najnižjo vrednostjo, ostali programi pa procentualno manjše
4.
število točk glede na odstopanje od najnižje vrednosti
programa, pri čemer program ne more prejeti manj kot 0 točk).
Skupaj:
Minimalno število točk, da se program izbere:
1.

Izbran bo en prijavitelj, katerega program
bo dosegel največje število točk, pri čemer
mora izbrani program doseči najmanj 5 točk.
V primeru enakega števila zbranih točk dveh
ali več programov, bo izbran prijavitelj z najnižjo vrednostjo programa.

Maksimalno
število točk
2
2
1
3
8
5
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Kriteriji za posklop 2A in 2C

Program ima jasno opredeljene cilje projekta z ustreznimi
kazalniki.
Strokovna ravnanja in druge aktivnosti za doseganje ciljev
2.
programa so jasno opredeljena in bodo nedvomno pripomogla
h kvalitetnejši izvedbi programa.
Razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih
3.
aktivnosti za doseganje ciljev programa, ki je realno izvedljiva.
4.
Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije programa.
Reference prijavitelja in zunanjih izvajalcev.
5.
Program je na razpisanem področju inovativen.
6.
Skupaj:
Minimalno število točk, da se program izbere:
1.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Maksimalno
število točk
3
3
2
2
2
1
13
9

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo dosegli najmanj 9 točk od maksimalnega števila
13-ih točk.

Zap.
št.
1.

Kriteriji za podsklop 2B

Osnutek vsebine časopisa ustreza namenu programa.
Strokovna ravnanja in druge aktivnosti za doseganje ciljev
2.
programa so jasno opredeljena in bodo nedvomno pripomogla
h kvalitetnejši izvedbi programa.
Razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih
3.
aktivnosti za doseganje ciljev programa, ki je realno izvedljiva.
4.
Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije programa.
Reference in dosedanji dosežki na področju, za katerega se
5.
izvajalec prijavlja.
Vrednost programa (maksimalno število točk prejme program
z najnižjo vrednostjo, ostali programi pa procentualno manjše
6.
število točk glede na odstopanje od najnižje vrednosti
programa, pri čemer program ne more prejeti manj kot 0 točk).
Skupaj:
Minimalno število točk, da se program izbere:
Izbran bo en prijavitelj, katerega program
bo dosegel največje število točk, pri čemer
mora izbrani program doseči najmanj 11
točk. V primeru enakega števila zbranih točk
dveh ali več programov, bo izbran prijavitelj
z najnižjo vrednostjo programa.
7. Izločitveni razlogi
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor je zoper prijavitelja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali pa mu je prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– kolikor je zoper prijavitelja izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, ali da
je zoper njega izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki se nanaša
na program;
– kolikor je bil prijaviteljev vodstveni delavec v preteklih treh letih pred vložitvijo
ponudbe obsojen zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s poslovanjem;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih davkov, prispevkov ali drugih obveznih dajatev
ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma
obveznosti;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa že prejel pomoč kateregakoli

Maksimalno
število točk
3
3
2
1
1
3
13
11

drugega organa oziroma institucije Evropske unije;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v
ponudbi navedel napačne ali zavajajoče
podatke;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS,
št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki
je pri njem zaposlena interesno povezana
s predsednikom ali članom izbirne komisije
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti.
Zgoraj navedeni izločitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi
pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izločitvenih razlogov po izdaji sklepa o
izbiri, se sklep razveljavi.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Vloga bo v postopku analize izločena
tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala
vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
8. Način financiranja
8.1 Prijavitelji programov lahko s strani
naročnika prejmejo sredstva v višini 100%
vseh predvidenih odhodkov programa.
8.2 Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa, in sicer:
8.2.1. Stroški dela izvajalcev (plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost ter
drugi izdatki):
– redno zaposleni;
– podjemne pogodbe;
– avtorske pogodbe;
– drugo.
Stroški dela izvajalcev ne smejo presegati tistih, ki jih izvajalec običajno prejema,
urna postavka pa ne sme biti višja od urne
postavke, ki se običajno zaračunava na
zadevnem področju. Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz programa, predstavljajo
upravičene stroške le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani prijavitelj programa.
Stroški dela izvajalcev programa, ki so
javni uslužbenci, so upravičeni le, če iz
pravnega naslova, ki je podlaga za njihovo
vključitev v program, jasno izhajajo obseg
in obdobje vključitve v program ter višina
plačila za delo na programu.
8.2.2 Materialni stroški:
– potni stroški, povezani z izvajanjem
programa, so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov;
– stroški tiska, izdajanja publikacij in
oglaševalski stroški;
– stroški, povezani z izvedbo seminarjev,
delavnic, okroglih miz, konferenc;
– drugo.
Stroški nakupa opreme so upravičeni le v
višini deleža amortizacije predmeta, ki ustreza trajanju programa.
Za sklop 1 se stroški, ki so povezani z
delovnim prostorom in pisarniško opremo,
ne smejo vključiti v finančno konstrukcijo izvajanja programa, ker se bo program izvajal
na lokaciji naročnika, kjer mu bodo zagotovljeni delovni prostori s pisarniško opremo.
Prav tako se stroški, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti pod 7. alinejo sklopa 1,
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ne smejo vključiti v finančno konstrukcijo,
saj bo potrebna delovna sredstva oziroma
pripomočke (obleko, obutev, higienske potrebščine...) zagotovil naročnik.
8.2.3 Režijski in administrativni stroški
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca:
PTT storitve, stroški telekomunikacij, dobava elektrike za pisarne, pisarniški material,
najemnina za prostore, v katerih izvajalec
programa opravlja redno dejavnost, računovodske storitve, drugo) bodo financirani
v maksimalni višini 7% od skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih
stroškov.
Režijski in administrativni stroški so
upravičeni, če se ne morejo neposredno
zaračunati.
8.3 Med samim izvajanjem programa,
naročnik pri materialnih stroških dovoljuje
10% odstopanje med posameznimi vrstami
stroškov znotraj skupine materialnih stroškov, ob tem, da skupna vrednost sredstev za materialne stroške, navedena v
vlogi in kasneje v pogodbi, ne sme biti
presežena.
Naročnik dovoljuje 10% odstopanje, opisano v prejšnjem odstavku, tudi pri stroških
dela izvajalcev programa.
8.4 Pogoji za upravičenost stroškov:
– stroški morajo biti izključno vezani na
izvajanje programa, predvideni morajo biti v
pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti (npr.
stroški za izvajalce programov, povezani z
upravljanjem in izvajanjem projektov, morajo
biti sorazmerni z velikostjo projekta itd.);
– stroški morajo med izvedbo projekta
dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja;
– stroški morajo biti zabeleženi v računovodski evidenci ali davčni dokumentaciji
prijavitelja ter morajo biti določljivi in nadzorovani s strani prijavitelja;
– strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije.
8.5 Stroški, ki ne bodo financirani:
– davki, vključno s tistim delom DDV, ki
ga prijavitelj dobi povrnjenega;
– DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen, če ga dejansko in dokončno
nosi končni prejemnik financiranja. DDV, ki
je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje
za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku financiranja dejansko ni povrnjen;
– donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube,
negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov,
izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti;
– stroški za reprezentanco izključno za
izvajalce programa niso upravičeni. Kot
upravičeni stroški se štejejo le stroški za
običajno pogostitev na družabnih dogodkih,
ki so izključno povezani z izvajanjem programa;
– stroški, ki so nastali v okviru drugega
programa;
– nagrade, darila;
– delo prostovoljcev;
– stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa;
– stroški, ki niso neposredno povezani z
izvajanjem programa;
– prekomerni in nepotrebni izdatki.
8.6 Hranjenje dokumentacije: izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi

izkazuje stroške projekta (prejete račune,
potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno
vrednostjo), hraniti še 5 let po zaključku
programa na svojem sedežu. Izbrani prijavitelj mora imeti ločen računovodski sistem za
program ali ustrezen sistem knjiženja (analitika) za vse stroške in transakcije, povezane
s programom.
8.7 V primeru, da razpisana sredstva
ne bodo zadostovala za financiranje vseh
izbranih programov v okviru posameznega
sklopa oziroma podsklopa, bodo za sklope
oziroma podsklope, kjer se lahko izbere več
programov, izbrani programi financirani v
enako znižanem odstotku. V takem primeru
bodo izbrani prijavitelji pred izdajo sklepov
o izboru izvajalcev programov pozvani, da
predložijo popravljeno »finančno konstrukcijo izvajanja programa« in po potrebi »opis
programa«.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8-ih dni
od prejema poziva na predložitev popravljene finančne konstrukcije izvajanja programa
oziroma opisa programa nanj ne bo odzval,
bo izločen iz nadaljnjega postopka.
8.8 Financirani bodo le tisti odhodki, ki
bodo navedeni v finančni konstrukciji izvajanja programa, in sicer do navedene višine.
V primeru, da bo prijavitelj v finančni konstrukciji izvajanja programa navedel stroške,
ki jih naročnik v skladu s točko 8.5 ne financira, oziroma bo finančna konstrukcija izvajanja programa nepopolna ali nepravilna,
ter v primeru, da bodo v finančni konstrukciji
ugotovljene računske napake, bo naročnik
prijavitelja pozval k dopolnitvi finančne konstrukcije izvajanja programa.
V primeru, da prijavitelj pomanjkljivosti
oziroma nepravilnosti v finančni konstrukciji
izvajanja programa v postavljenem roku ne
bo odpravil, bo njegova vloga izločena iz
nadaljnjega postopka izbire.
8.9 V primeru, da bodo izvajalci programov izvedli program v zmanjšanem obsegu,
bo naročnik delež financiranja sorazmerno
znižal.
8.10 Izplačilo sredstev:
Prijaviteljem, katerih programi bodo izbrani, bodo sredstva izplačana v štirih obrokih v obdobju izvajanja programa, in sicer
po predhodni predložitvi poročil o izvajanju
programa in finančnih poročil.
Roki, do katerih bodo morali izbrani prijavitelji oddati poročila:
– prvo poročilo do 20. 1. 2008,
– drugo poročilo do 30. 4. 2008,
– tretje poročilo do 31. 8. 2008,
– končno poročilo do 12. 12. 2008, ki
mora biti oddano na predpisanem obrazcu,
ki ga predpiše naročnik.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni
javni razpis znaša:
– za sklop 1 : 100.000 EUR,
– za sklop 2 : 43.000 EUR, in sicer bo
naročnik posamezen izbrani program financiral v višini:
– iz podsklopa 2A: do največ 8.000
EUR,
– iz podsklopa 2B: do največ 25.000
EUR,
– iz podsklopa 2C: do največ 10.000
EUR.
10. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: izvajanje programov se
mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2008,
sredstva pa morajo biti porabljena v skladu
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s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in črpanje sredstev iz
Evropskega sklada za begunce.
11. Rok, do katerega morajo biti oddane
ponudbe:
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 30. 8. 2007, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izboru programov obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja
odločitve o dodelitvi sredstev.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov.
Naročnik bo izbrane prijavitelje po izdaji
sklepov o izboru pozval k podpisu pogodbe.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od
prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo
štelo, da je umaknil vlogo.
13. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na
uradnih spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve: http://www.mnz.gov.si/. Prijavitelji jo lahko prejmejo tudi po navadni
pošti, in sicer na podlagi pisnega zahtevka
na Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, kontaktna oseba
Veronika Bajrič.
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka
za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila
najkasneje do dne 22. 8. 2007.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
faksu na številko: 01/428-57-91, ali po pošti
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve,
Urad za finančne zadeve in javna naročila,
Služba za javne razpise, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, s pripisom: »dodatne informacije
– Javni razpis za izbor programov pomoči
pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za azil in
integraciji beguncev v Republiki Sloveniji v
letu 2007 in 2008, št. 430-438/2007.”.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 47800-30/2006
Ob-21737/07
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki
jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa mag. Božo Predalič, generalni
sekretar Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03 – v nadaljevanju: uredba) objavlja
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javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje:
Parc. št. 425 – stanovanjska stavba in
dvorišče, v izmeri 512 m2, parc. št. 426 –
travnik, v izmeri 496 m2, parc. št. 427- pašnik, v izmeri 940 m2, in parc. št. 428 – njiva,
v izmeri 479 m2, na naslovu Strunjan 10,
vse k.o. Portorož. V naravi nepremičnine
predstavljajo protokolarni objekt z zemljišči. Objekt sestoji iz pritličja in nadstropja,
skupne površine 156,44 m2. V pritličju se
nahajajo hodnik s stopniščem, WC, kurilnica, sprejemnica s kuhinjo in jedilnico ter
ena garsonjera s sobo, kuhinjo z jedilnico
in sanitarnim prostorom, skupne površine
75,42 m2. V nadstropju so urejene tri garsonjere, vsaka ima sobo s sanitarnim prostorom. V dveh sobah je tudi balkon. Skupna
površina nadstropja znaša 81,02 m2. Neto
površina vile je ocenjena na 156,44 m2. Leto
izgradnje objekta je 1930.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Predkupna pravica: na predmetu prodaje obstaja predkupna pravica skladno z
Odlokom o predkupni pravici Občine Piran,
kjer ima občina predkupno pravico v skladu
z Zakonom o urejanju prostora in Zakonom
o kmetijskih zemljiščih (čl. 87). Predkupni
upravičenci lahko uveljavljajo predkupno
pravico pod enakimi pogoji kot drugi ponudniki.
4. Izklicna cena: 1.200.000,00 €, najnižji
znesek višanja je 10.000,00 €. Vse parcele
se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka
na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec. V primeru, da najvišjo ceno ponudita
dva ali več ponudnikov, se med njimi opravi
javna dražba, in sicer dne 22. 8. 2007 na
Gregorčičevi 20, soba 84 ob 9. uri. Najmanjši dvig kupnine je 10.000 €.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo
mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
ne plača v navedenem roku.
6. Predmet nakupa si je mogoče ogledati
po predhodnem dogovoru z upravljalcem
objekta,
»Javnim gospodarskim zavodom Brdo,
Protokolarne storitve RS, Predoslje 39,
Kranj«.
Zaprosila za podrobnejše informacije v
zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov brdo@gov.si oziroma na tel.
04/260-10-00.
Vprašanja v zvezi z razpisom se naslovi
na elektronski naslov gp.gs@gov.si.
7. Kraj in čas zbiranja ponudb:
Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in obrazec
pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani
http://www. gsv.gov.si/.
V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne strani se pošlje zahtevek za
posredovanje obeh obrazcev na elektronski
naslov gp.gs@gov.si.
V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 55/03) mora
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prodajalec ponudbo o prodaji Vile Jadranka
posredovati Upravni enoti Piran, kjer bo ponudba objavljena na oglasni deski. Predkupni upravičenci imajo pravico nepremičnino
kupiti za enako ceno. V skladu z ZKZ mora
ponudnik po objavi ponudbe na Upravno
enoto Piran posredovati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s
povratnico Upravni enoti in prodajalcu ali
neposredno vloži na Upravni enoti.
Ponudnik
je
dolžan
vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
na
račun
01100-6300109972
sklic
18 15119-720001-74092007. Neizbranim
ponudnikom bo kavcija vrnjena v roku 10
dni po odpiranju ponudb. Kolikor uspeli ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od
poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni
po podpisu pogodbe, se vplačana kavcija
zadrži ter se nepremičnina ponudi v nakup
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se rok
za sklenitev pogodbe ustrezno podaljša za
čas, ki je z zakonom predpisan za uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu ponudniku kavcija vrne brezobrestno v roku 5
dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju
predkupne pravice.
Izpolnjen obrazec prijave, izpolnjen in
podpisan obrazec pogodbe ter dokazilo o
plačani kavciji se pošlje v zaprti ovojnici
na naslov Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
Slovenija, s pripisom »Ne odpiraj, ponudba
za odkup Vile Jadranka«, do 17. 8. 2007
do 12. ure.
8. Drugi pogoji:
a) na zbiranju ponudb lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin;
b) ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
c) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
d) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
9. Komisija Generalnega sekretariata
Vlade Republike Slovenije za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem oziroma Vlada Republike
Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške
v postopku javne ponudbe.
Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije
Št. 430-54/2007
Ob-21611/07
Na podlagi določb 12. člena Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1), Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06 in 05/07),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Združenega
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o
sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Uradni list RS, št. 33/94, MP–Mednarodna pogodba št. 7/94) ter na podla-

gi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
v obliki Protokola 7. zasedanja Združenega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, 11. decembra 2006 v Ljubljani ter
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 511-9/2007-1, 6. 4. 2007), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih mrežnih
projektov (Research Networks Projects)
med Republiko Slovenijo in Veliko
Britanijo za obdobje od 1. 1. 2008 do
31. 12. 2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija) in British Council, Tivoli
Center, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa se nanaša na
sofinanciranje naslednjih oblik sodelovanja:
I. Izmenjava raziskovalcev, ki sodelujejo
v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih
projektov;
II. Znanost in družba: projekti, namenjeni
razvijanju komunikacije med znanstveniki in
širšo javnostjo;
III. Znanost in izobraževanje: projekti,
namenjeni širjenju poučevanja znanosti v
izobraževalnem sistemu.
I. Izmenjava raziskovalcev, ki sodelujejo
v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih
projektov
a. Projekte bosta sofinancirala agencija
in British Council po naslednjem principu:
British Council bo britanskemu partnerju
oziroma njegovi instituciji kril mednarodne
potne stroške za potovanje v Slovenijo in
nazaj, slovenskemu partnerju ali njegovi
instituciji pa bo nakazal ustrezna sredstva
za kritje stroškov bivanja v Veliki Britaniji.
Agencija bo krila mednarodne potne stroške
slovenskemu raziskovalcu za pot v Veliko
Britanijo, britanskemu partnerju pa bo krila
stroške namestitve (Dom podiplomcev ali
hotel B kategorije (do 100 eurov na dan),
dnevnice in lokalne prevozne stroške v Sloveniji.
b. Za vsak projekt je namenjeno sofinanciranje enega do 7 dnevnega obiska v
vsako državo.
c. Področja, na katera se nanašajo predlogi projektov, so:
– klimatske spremembe;
– energetska varnost: obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost;
– družbene znanosti: projekti, ki se nanašajo na medkulturne dialoge;
– izobraževanje: ekonomija znanja in
kreativnost.
d. Prednost bodo imeli projekti, ki vključujejo:
– mlade raziskovalce na začetku njihovih karier;
– projekti s ciljem, da se poišče nadaljnje EU sofinanciranje znotraj raziskovalnih
programov EU;
– projekti, ki bodo vključili partnerja še iz
kakšne druge države (tretji partner);
– projekti med organizacijami in institucijami v Sloveniji in Veliki Britaniji, ki še nimajo
vzpostavljenega sodelovanja.
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Projekti niso namenjeni za doktorski
študij.
e. Potrebno je, da prijavitelji predloge
projektov predhodno predstavijo na British
Councilu oziroma na agenciji. Predstavitev
predloga projekta ne bo vplivala na končni
izbor projekta.
II. Znanost in družba – projekti, namenjeni razvijanju komunikacije med znanstveniki
in širšo javnostjo
a. Cilj programa je povečati učinkovitost
dialoga med znanstveniki in širšo javnostjo
v Sloveniji na osnovi britanskih izkušenj pri
podobnih programih;
b. Predlogi lahko vključujejo različne medije (TV, časopisi, revije, elektronski mediji
ter organizacija seminarjev in delavnic);
c. Predlogi se lahko nanašajo na vsa področja znanosti;
d. Prijavitelji so lahko posamezniki, organizacije v zasebnem in javnem sektorju
in nevladne organizacije;
e. V predlaganem programu ni nujno
vključevanje izmenjav obiskov raziskovalcev;
f. Potrebno je, da prijavitelji predloge
projektov predhodno predstavijo na British
Councilu oziroma na agenciji. Predstavitev
predloga projekta ne bo vplivala na končni
izbor projekta;
g. Predlog projekta mora predvideti tudi
obseg finančnih sredstev za izvedbo izmenjav, v kolikor se le-te planirajo, ki pa ne
more/ne sme preseči vsote GBP 1300 oziroma protivrednosti v EUR.
III. Znanost in izobraževanje – projekti,
namenjeni širjenju znanosti v izobraževalnem sistemu
a. Cilj projektov je izboljšanje poučevanja
in učenja znanosti znotraj izobraževalnega
sistema na vseh ravneh šolanja – vključno z
izobraževalnimi programi za odrasle;
b. Prijavitelji so lahko učitelji, organizacije in institucije v zasebnem in v javnem
sektorju. Prednost bodo imeli projekti, ki
vključujejo:
– zunanje preverjanje poučevanja ali
razvijanja neodvisne izmenjave študentov
(vključno s pripravami za programe študentskih izmenjav EU),
– ustanavljanje skupnih programov za
diplomski študij in podobno;
c. Ni nujno potrebno, da predlagani program vključuje izmenjave obiskov;
d. Potrebno je, da prijavitelji predloge
predhodno predstavijo na British Councilu
oziroma na agenciji. Predstavitev predloga projekta ne bo vplivala na končni izbor
projekta.
e. Predlog projekta mora predvideti tudi
obseg finančnih sredstev za izvedbo izmenjav, ki pa ne more/ne sme preseči vsote
GBP 1300 oziroma protivrednosti v EUR.
3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Projekte je potrebno prijaviti na prijavnih
obrazcih agencije in prijavnih obrazcih British Councila v slovenskem in angleškem
jeziku. Podpis slovenskega partnerja mora
biti opremljen z žigom institucije.
Projekti trajajo eno leto, ob podaljšanju je
potrebna nova prijava.
Na javni razpis za področje I. se lahko
prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije oziroma v register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje predpisane z
Zakonom o razvojni in raziskovalni dejavnosti in predpisi agencije ter izvajajo s strani

agencije financirane programe dela javnih
raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega ali aplikativnega raziskovanja,
ali odobrene mednarodne projekte (zlasti
sodelovanje v okvirnih programih Evropske
skupnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja).
Izjemoma se lahko prijavijo novi inovativni predlogi, dogovorjeni in pripravljeni v
sodelovanju z nevladnimi organizacijami, še
posebej na področju tehnološkega prenosa
/transferja in varovanja okolja.
Prijavitelji morajo biti pravne in fizične
osebe, ki izvajajo raziskovalno dejavnost in
ki ustrezajo zahtevam, zapisanim v Zakonu
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1).
4. Postopek za prijavo projekta
Vloga za sofinanciranje na osnovi javnega razpisa mora biti prijavljena na obrazcu
British Councila v slovenskem in angleškem
jeziku in mora vsebovati naslednje elemente:
– osnovne podatke o projektu (naslov,
področje) opis projekta,
– podatke o slovenskem in britanskem
partnerju/partnerjih, s strokovnim življenjepisom (CV),
– tehnične podatke o projektu,
– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in sofinanciranju s strani British Councila,
– drugi možni viri financiranja,
– pregled predlaganih obiskov za predvideni čas trajanja projekta od 1. januarja do
31. decembra 2008.
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a. Predlog projekta (do treh strani) mora
vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed);
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev.
b. Prijavne obrazce se pošlje tudi
po elektronski pošti na naslednja dva
e-naslova:
razpis-UK2008@arrs.si
in
dora.glassford@britishcouncil.si
c. Prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana Strokovna komisija za ocenjevanje vlog, pri čemer
upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov in programov po veljavni metodologiji.
Navedeno ovrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta;
– javno predstavitev projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ,
in sicer Skupni slovensko-britanski odbor
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za znanstveno in raziskovalno sodelovanje.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje izda
Upravni odbor agencije na podlagi izbire
Skupnega slovensko-britanskega odbora za
znanstveno in raziskovalno sodelovanje, na
katerega je agencija vezana.
Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je na slovenski strani 20.000
EUR, na britanski strani pa 10.000 GBP.
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Predvideni rok
začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1.
2008.
7. Rok in način predložitve prijav: pisne
prijave z vso dokumentacijo in z oznako
»Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih mrežnih projektov
(Research Networks Projects) med Republiko Slovenijo in Veliko Britanijo za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 » morajo prijavitelji poslati v zaprtih ovojnicah
in z naslovom prijavitelja na naslov Javne
agencije za raziskovalno dejavnost, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana in na naslov
British Council, Tivoli Center, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 19. 10.
2007 do 12. ure. Prijavni obrazci morajo do
istega datuma po elektronski pošti prispeti
tudi na naslov: razpis-UK2008@arrs.si in
dora.glassford@britishcouncil.si. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave oddane
v pisni obliki in po elektronski pošti.
8. Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene prijave ne bodo obravnavane in
bodo vrnjene prijaviteljem.
9. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju Skupnega slovensko-britanskega odbora za znanstveno
in raziskovalno sodelovanje, predvidoma v
mesecu decembru 2007.
10. Javni razpis in prijavni obrazci bodo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi) in
prav tako na spletni strani British Councila (www.britishcouncil.si), interesenti pa jih
lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za
mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana ali na sedežu agencije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana. Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, tel. 01/478-47-15,
e-pošta: marjetka.primozic@gov.si ali marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-21738/07
Na podlagi 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05),
3. in 14. člena Pravilnika o izvajanju javnih
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št.
40/03), v skladu z določili Statuta Radiotelevizije Slovenije in v skladu s pogoji izvedenega javnega razpisa za odkup AV del
neodvisnih producentov AV RTV 002/2007
– novela (objavljen v Uradnem listu RS, št.
43 z dne 18. 5. 2007 z ocenjeno vrednostjo
146.052,41 EUR bruto izdajam
sklep:
RTV Slovenija (naročnik) je dne 18. 5.
2007 v Uradnem listu RS, št. 43/07 objavil
javni razpis št. AV-RTV 002/2007. Rok za
oddajo ponudb je bil 18. 6. 2007 do 12. ure.
Do določenega datuma in ure je na naslov
naročnika prispela 1 ponudba neodvisnega
producenta Grand d.o.o..
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Naročnik RTV Slovenija pri javnem razpisu z oznako AV RTV 002/2007 ni izbral
nobenega ponudnika.
Generalni direktor
RTV Slovenija
Anton Guzej
Št. 478-3/07-121
Ob-21425/07
Na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03, 77/03) ter občinskega Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2007 Občina Kočevje objavlja naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin (nezasedenih
in zasedenih službenih stanovanj ter
zasedenega neprofitnega stanovanja)
1 – Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
2 – Predmet prodaje in začetna cena:
Predmet prodaje so naslednja službena
stanovanja, zasedena z najemniki, ki imajo
z Občino Kočevje sklenjene najemne pogodbe za določen čas – do konca opravljanja del pri sedanjem delodajalcu in neprofitno stanovanje, zasedeno z najemnikom, s
sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen
čas. Kupec, ki ni hkrati tudi najemnik, v skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona
vstopi v pravni položaj najemodajalca, saj
sprememba lastnika stanovanja ne vpliva
na obstoječa najemna razmerja.
A – zasedeno stanovanje št. 19, Kidričeva ul. 7, parc. št. 1301, 279.ES, k.o. Kočevje, v velikosti 53,62 m2
Začetna cena: 44.510 EUR
B – zasedeno stanovanje št. 27, Prešernova ul. 9, parc. št. 1640, 2130.ES z oznako
stanovanja 21.E, k.o. Kočevje, v velikosti
37,03 m2
Začetna cena: 35.950 EUR
C – zasedeno stanovanje št. 6, Roška c.
12, parc. št. 1605, k.o. Kočevje, v velikosti
44,88 m2
Začetna cena: 25.133 EUR
D – zasedeno stanovanje št. 20, Trg
svetega Jerneja 2, parc. št. 1218, 735.ES
z oznako stanovanja 20.E, k.o. Kočevje, v
velikosti 24,04 m2
Začetna cena: 21.757 EUR
E – zasedeno stanovanje št. 3, Trg zbora
odposlancev 10, parc. št. 1213/2, k.o. Kočevje, v velikosti 77,54 m2
Začetna cena: 80.100 EUR
F – zasedeno stanovanje št. 4, Trg zbora
odposlancev 10, parc. št. 1213/2, k.o. Kočevje, v velikosti 37,86 m2
Začetna cena: 40.775 EUR
G – zasedeno stanovanje št. 6, Trg zbora
odposlancev 10, parc. št. 1213/2, k.o. Kočevje, v velikosti 79,63 m2
Začetna cena: 73.260 EUR
H – zasedeno stanovanje št. 2, Trg zbora
odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES
z oznako stanovanja 2.E, k.o. Kočevje, v
velikosti 52,35 m2
Začetna cena: 45.160 EUR
I – zasedeno stanovanje št. 3, Trg zbora
odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.
ES z oznako stanovanja 3.E, k.o. Kočevje,
v velikosti 111,20 m2
Začetna cena: 91.000 EUR
J – nezasedeno stanovanje št. 4, Trg
zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2,
1086.ES z oznako stanovanja 4.E, k.o. Kočevje, v velikosti 113,40 m2
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Začetna cena: 96.520 EUR
K – zasedeno stanovanje št. 6, Trg zbora
odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES
z oznako stanovanja 6.E, k.o. Kočevje, v
velikosti 111,10 m2
Začetna cena: 89.300 EUR
L – zasedeno stanovanje št. 7, Trg zbora
odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES
z oznako stanovanja 7.E, k.o. Kočevje, v
velikosti 111,15 m2
Začetna cena: 89.550 EUR
M – zasedeno stanovanje št. 8, Trg zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.
ES z oznako stanovanja 8.E, k.o. Kočevje,
v velikosti 52,35 m2
Začetna cena: 44.500 EUR
N – zasedeno stanovanje št. 17, Turjaško naselje 10, parc. št. 1031/2, 1031/5,
725.ES z oznako stanovanja 117.E, v velikosti 61,41 m2 in 118.E, k.o. Kočevje, v
velikosti 47,30 m2
Začetna cena: 70.068 EUR
O – zasedeno stanovanje št. 10, Turjaško naselje 18, parc. št. 928/14, k.o. Kočevje, v velikosti 64,61 m2
Začetna cena: 68.800 EUR
P – zasedeno stanovanje št. 17, Ulica
heroja Marinclja 3, parc. št. 1500/3 z oznako
stanovanja 117.E, k.o. Kočevje, v velikosti
74,96 m2
Začetna cena: 65.815 EUR
3 – Metoda prodaje:
Stanovanja se bodo v skladu z 29/2.
členom Uredbe prodajala po metodi javne
ponudbe. Udeleženci razpisa morajo tako v
zaprtih kuvertah poslati ponudbo za nakup
določenega stanovanja ter pri tem določiti
ceno, ki jo za to stanovanje ponujajo (najmanj začetno ceno). V primeru, da bo za
določeno stanovanje prispelo več ponudb
(dve ali več), se bo med temi ponudniki
opravila licitacija.
4 – Licitacija:
Na licitaciji lahko sodelujejo le tiste osebe, ki so poslale pravilno ponudbo. Začetna
licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila
ponujena v javni ponudbi (v zaprti kuverti)
s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji. Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je 400
EUR. Licitacija za stanovanja, za katera bo
prispela več kot ena ponudba, se bo izvedla
v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c.
26 v Kočevju, datum bo določen naknadno
in sporočen vsem udeležencem.
Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno.
Najemniki službenih stanovanj imajo pod
enakimi pogoji predkupno pravico, kar pomeni, da jim do konca dražbe ni potrebno
višati do tedaj najvišje dosežene cene, ampak jo zgolj izenačevati.
5 – Kdo lahko sodeluje v postopku:
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, najemniki in drugi, ki lahko
v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji pridobivajo nepremičnine.
Na razpisu ne morejo sodelovati osebe,
ki v skladu z 41. členom Uredbe ne morejo
kot dražitelji sodelovati na dražbi (osebe,
ki so sorodstveno ali drugače povezane s
cenilcem ali člani občinske komisije, pristojne za razpolaganje z občinskim premoženjem).
6 – Kavcija:
Za udeležbo na licitaciji je potrebno
vplačati kavcijo, in sicer na račun št. 01248
– 0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto. Kavcijo je potrebno vplačati pred izte-

kom roka za oddajo ponudbe. Predložitev
potrdila o vplačilu je pogoj za veljavnost
ponudbe.
Kavcija znaša 10% od začetne cene,
postavljene za posamezno stanovanje, iz 2.
točke tega razpisa.
Kupcu se kavcija všteje v pogodbeno
ceno, neuspelim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije.
7 – Vsebina, rok in način ponudbe:
Udeleženec javnega razpisa mora v
sklopu svoje ponudbe predložiti potrdilo o
vplačilu kavcije ter navesti naslednje:
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra),
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (stanovanja), ki
ga želi kupiti, in ponujeno ceno,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo, da pri osebi niso podani pogoji
iz 41. člena Uredbe, ki preprečujejo sodelovanje na licitaciji (izpisek člena Uredbe je
mogoče dobiti skupaj s pomožnim obrazcem za prijavo na javni razpis).
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
obrazcu ali na svoji lastni listini.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za nakup nepremičnine – (navedba konkretnega stanovanja), Ne odpiraj – ponudba!«,
ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in
naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v roku 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in
sicer osebno na vložišču Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8.
do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse
prijave, ki bodo na pošto oddane najkasneje
zadnji dan javnega razpisa.
8 – Plačilo kupnine in sklenitev po
godbe:
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni
po zaključku licitacije. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na njegovi strani, se pogodbe ne sklene ter se zadrži njegovo kavcijo.
Kupec mora plačati celotno kupnino v
enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje
št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe.
Kupec, s katerim se sklene pogodba, je
tudi dolžan plačati stroške postopka (cenitev, notarski stroški overitve) ter davek na
promet nepremičnin.
9 – Drugo:
Župan lahko v skladu s 3. in 51. členom
Uredbe ustavi postopek prodaje nepremič-
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nin, ki so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe
iz utemeljenih razlogov. Ponudniki imajo v
takem primeru pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki so jih imeli s sodelovanjem
na javnem razpisu.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (D. Marinč 01/89-38–
245) ali osebno na Oddelku za proračun,
finance in upravljanje premoženja, in sicer v
času uradnih ur: ponedeljek od 8. – 13. ure,
sreda od 8. – 16.30, petek od 8. – 13. ure.
Občina Kočevje
Ob-21428/07
Mestna občina Novo mesto objavlja na
podlagi druge alineje 154. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03; ZVKSES,
št. 18/04 in ZEN, št. 47/06)
javni razpis
za nakup stanovanj na območju Mestne
občine Novo mesto
Predmet razpisa so stanovanja, ki jih
bo v letu 2007, za uresničevanje nalog na
stanovanjskem področju, odkupila Mestna
občina Novo mesto od pravnih ali fizičnih
oseb.
Predmet nakupa so stanovanja na območju Mestne občine Novo mesto, v velikosti od 20,00 do 50,00 m2.
Ponudbe zainteresiranih morajo vsebovati:
– ime in naslov ponudnika – prodajalca;
– podatke o velikosti, starosti, legi, opremljenosti in stanju stanovanja;
– zapisnik o točkovanju stanovanja – ponujena stanovanja morajo imeti opravljeno
točkovanje v skladu s Pravilnikom o merilih
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 127/04);
– ponujeno ceno;
– datum, do katerega velja cena ponudbe (najmanj do 30. 11. 2007).
Ponudbe zainteresirani pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom:
»Sklic na številko: 3520-2/2007-2002 – za
nakup stanovanj«. Rok za oddajo ponudb
je do vključno 1. 10. 2007.
Mestna občina Novo mesto bo ponudnike, ki bodo oddali nepopolne ponudbe, pozvala k dopolnitvi. Ponudbe, ki v naknadno
postavljenem roku za dopolnitev ne bodo
dopolnjene, Mestna občina Novo mesto v
nadaljnjem postopku ne bo upoštevala.
Pri odločitvah o nakupu stanovanj se bosta, poleg ponujene cene v EUR/m2, upoštevala tudi starost in stanje stanovanja. Na
večstanovanjskih stavbah, kjer se nahajajo stanovanja za prodajo po tem razpisu,
mora biti vzpostavljena etažna lastnina in
zemljiškoknjižno stanje urejeno. Stanovanja morajo biti izpraznjena, bremen prosta
in takoj vseljiva.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
zainteresirani dobijo na tel. 07/39-39-309
– Aleš Kuretič.
Mestna občina Novo mesto
Št. 430-36/2007
Ob-21431/07
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Zkme-UPB1)
(Uradni list RS, št. 51/06), 214. do 230.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07), Statuta Občine Zagorje ob
Savi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 109/05, 31/07), Pravilnika o do-
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deljevanju finančnih pomoči za programe
razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 58/07) in
sklepa župana št. 032-8/2007 z dne 29. 6.
2007 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih pomoči za
programe razvoja podeželja in
kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za
leto 2007
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja
podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2007 v okvirni višini 37.000 EUR
po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Vrsta ukrepa
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo
2. Urejanje pašnikov
3. Urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov
4. Zagotavljanje tehnične
pomoči

Okvirna
višina
sredstev
(EUR)
15.900
3.800
15.500
1.800

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
1. za ukrepe od 1. do 3. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine Zagorje
ob Savi in imajo v lasti ali najemu najmanj
1 h a kmetijskih obdelovalnih površin (naložbe v rastlinjake, plastenjake in sadovnjake)
oziroma 3 ha kmetijskih obdelovalnih površin pri ostalih naložbah na navedenem območju ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v
nadaljevanju: KMG) vpisano v register KMG
pri pristojnem državnem upravnem organu.
2. za ukrep iz 4. točke poglavja II:
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju
kmetijstva.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Predmet podpore so: stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme
v objektih (za krmljenje, molžo in izločke
…), nakup materiala, nove opreme in stroški izgradnje ali adaptacije pomožnih živinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd.
(adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in
gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče sofinancirati. V
primeru novogradnje hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč), prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih
intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov
(ne velja za: prestrukturiranje vinogradov,
zasaditev letnih rastlin), stroški nakupa in
montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka s pripadajočo novo opremo ali samo
nova oprema za rastlinjak oziroma plastenjak, stroški nakupa in montaže novih mrež
proti toči, stroški honorarjev arhitektov, in-
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ženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni
stroški, kot so upravni in pravni stroški niso
opravičljivi).
Podpore se ne dodelijo za: nakup pro
izvodnih pravic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče stroške proizvodnje,
preproste naložbe za nadomestitev.
Pogoji za dodelitev sredstev: k vlogi
(Obrazec 1) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan
vzorec pogodbe, B obrazec – stalež rejnih
živali na kmetijskem gospodarstvu za leto
2007 (samo pri naložbah v hleve), D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter
zahtevkov na površino za leto 2007, kopija
načrtov oziroma dovoljenj (kolikor so potrebna za naložbo), predračun naložbe. Naložba
še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora
biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG,
KMG ni podjetje v težavah. Pri naložbah v
hleve znaša oziroma bo znašala zmogljivost
hleva najmanj 3 GVŽ.
2. Urejanje pašnikov
Predmet podpore so: stroški za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc
(splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški, niso opravičljivi).
Pogoji za dodelitev sredstev: k vlogi
(Obrazec 2) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan
vzorec pogodbe, B obrazec – stalež rejnih
živali na kmetijskem gospodarstvu za leto
2007, kopijo pašnega načrta s popisom del,
opreme in tehnologijo paše (izdela strokovna služba), predračun pašne opreme. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena
pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi
računi in dokazila se morajo glasiti na ime
nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov
Predmet podpore so: stroški strojnih
storitev za odstranjevanja skal, planiranje
zemljišča, stroški strojnih storitev urejanja,
obnove in izgradnje poljskih in travniških
poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni
in pravni stroški, niso opravičljivi).
Pogoji za dodelitev sredstev: k vlogi
(Obrazec 3) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan
vzorec pogodbe, D obrazec – prijava površin
kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino
za leto 2007, načrt ureditve zemljišča ali
dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih
in travniških poti, poti v trajnih nasadih, ne
upoštevajo se drenažna dela in material za
drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela) (izdela strokovna služba), ustrezno
dovoljenje za ureditev zemljišča, kolikor je to
potrebno, predračun izvajalca strojnih storitev urejanja kmetijskih zemljišč in dostopov.
Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena
pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi
računi in dokazila se morajo glasiti na ime
nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah.
Finančne določbe (od 1. do 3. točke
poglavja IV): do 50% upravičenih stroškov
na OMD območjih in do 40% upravičenih
stroškov na ostalih območjih oziroma do
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400.000 EUR na KMG v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR,
če je KMG na OMD območju.
4. Zagotavljanje tehnične pomoči
Predmet podpore so: stroški organiziranja programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in njihovih družinskih članov
(stalno bivališče na naslovu nosilca KMG),
honorarji za storitve na področju svetovalnih
storitev, ki jih opravijo tretje strani in ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,
stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na
nagrado in zmagovalca, stroški na področju
širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in
predavanja za širšo javnost) pod pogojem,
da posamezna podjetja ali znamke ne imenujejo porekla znamke, razen za proizvode
iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006, stroški
publikacij, kot so katalogi, spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih
iz dane regije ali proizvajalcih danega pro
izvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji.
Pogoji za dodelitev sredstev: k vlogi
(Obrazec 4) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan
vzorec pogodbe, dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje storitev tehnične
pomoči, letni finančni terminski program
izobraževanja in usposabljanja, poročila o
že izvedenih izobraževanjih, kopije plačanih računov. Tehnična pomoč še ne sme
biti izvedena.
Finančne določbe: do 100% upravičenih
stroškov.
V. Način in kraj oddaje vlog
Pisne vloge (obrazce s predpisanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah
na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek
za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi. Na vlogi mora biti naslov
pošiljatelja in pripis „Ne odpiraj – javni razpis
2007 – kmetijstvo”. Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v
sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje
ob Savi. Vlagatelji lahko z vlogo kandidirajo
za več ukrepov hkrati.
VI. Rok za prijavo na javni razpis
Rok za oddajo vlog prične teči naslednji
dan od dneva objave v Uradnem listu RS in
se zaključi 31. 8. 2007.
VII. Obravnavanje vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje pravočasno prispelih vlog na javni
razpis bo 5. 9. 2007 in ne bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa
zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 15 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne
bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Upravičenci bodo o izboru
obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30
dni po zaprtju javnega razpisa. Z izbranimi
prejemniki sredstev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne
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pravice in obveznosti. Če prejemnik v roku
8 dni ne pristopi k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev
sredstev tega razpisa. Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2007. Kolikor
bo na posamezne ukrepe prispelo premalo
vlog, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in obrazce za posamezne ukrepe, je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa na Občini
Zagorje ob Savi, v sprejemni pisarni in vložišču ter na spletni strani www.zagorje.si
(pod rubriko Vloge in obrazci). Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Zagorje ob Savi, Oddelku za
gospodarstvo, v pisarni št. 208 ali na tel.
03/56-55-713 (Damir Kozolič).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 093-0009/2007-11
Ob-21432/07
Občina Prevalje na podlagi sprejetega
Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
5/07), 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov
s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 100/03) in Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov s področja socialnega varstva v
Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 16/07), objavlja
javni razpis
za izbor programov s področja
zdravstva in socialnega varstva, ki
se bodo v letu 2007 sofinancirali iz
občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi
s področja zdravstva in socialnega varstva.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo
Občina Prevalje v letu 2007 sofinancirala iz
občinskega proračuna.
IV. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za
zdravje občanov oziroma svojih članov.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Izvajalci programov, katerih programi se
bodo v letu 2007 sofinancirali iz proračuna
Občine Prevalje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež na območju občin Koroške regije,
če je program dela izvajalca zastavljen tako,
da se izvaja na območju Občine Prevalje
in aktivno vključuje vsaj 1/10 članov, ki so
občani Občine Prevalje;
– izvajajo dejavnost na območju Občine
Prevalje že najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu.
VI. Merila za izbor programov:
Programi s področja zdravstva in socialnega varstva, s katerimi bodo posamezni
izvajalci kandidirali na tem javnem razpisu,
bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 16/07).
VII. Rok izvedbe programov:
Programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se izvedejo v letu 2007.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov morajo biti porabljena v letu 2007.
VIII. Orientacijska vrednost:
Sredstva za sofinanciranje programov s
področja zdravstva in socialnega varstva so
zagotovljena v sprejetem proračunu občine
za leto 2007 na postavki 43201450/412000
Financiranje društev na področju sociale in
zdravstva v višini 4.173 EUR.
IX. Vsebina vloge:
Vloga za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov s področja
zdravstva in socialnega varstva dobijo na
Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel.
02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
XI. Rok in način prijave:
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti, osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko do vključno
17. 8. 2007 na naslov: Občina Prevalje, Trg
2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja s pripisom:
»Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z
oznako: »Izbor programov s področja sociale in zdravstva za leto 2007«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 13. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Ponudba mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane
priloge.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
XII. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje vlog bo komisija opravila 20. 8.
2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
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Z izbranimi izvajalci programov s področja sociale in zdravstva bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov
za leto 2007.
Občina Prevalje
Ob-21433/07
Na podlagi sprejetega proračuna Občine
Pivka za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 25/07 z dne
22. 3. 2007), Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS,
št. 54/00, 62/00, 114/01 in 20/06), Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v
Občini Pivka v obdobju 2007 – 2013 (Ur.
l. RS, št. 57-2007), Mnenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja,
št. priglasitve: K-BE019-5883563-2007),
Mnenja Ministrstva za finance št. priglasitve:
M001-5883563) in na predlog Odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in
turizem občine Pivka, z dne 16. 7. 2007, Občina Pivka (v nadaljevanju občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Pivka v letu 2007
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev (državnih
pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Pivka v letu 2007.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošni finančni določbi:
1. Investicija na kmetiji, nakup opreme,
urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet
prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva je lahko začeta pred
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le
tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje
upravnega akta pa do 15. novembra 2007
(skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo
subvencije), z izjemo stroškov, sofinanciranih po namenu: sofinanciranje stroškov
nastalih pri arondaciji (pri izvedbi nakupa in
menjave kmetijskih zemljišč).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– višina razpisanih sredstev: 20.000,00
EUR
Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo,
izločke,…) za prirejo mleka, jajc in mesa,
naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo
opremo, nakup in postavitev rastlinjakov in
plastinjakov, vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro
izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje

porabe vode za najmanj 25%, za preproste
naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške
proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Upravičeni stroški: stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji
Skupnosti, stroški novogradnje in adaptacije
hlevov, stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke,…), nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive),
stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in
plastenjaka s pripadajočo opremo, stroški
izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji.
Sofinancira se do 30% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika
podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k
Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v
Občini Pivka ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Občine Pivka.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1 – vloga 2007- sofinanciranje naložb
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč
– načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1).
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
– višina razpisanih sredstev: 15.000,00
EUR
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in
postavitev pašnikov ter naložbe v obnovo
namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da
vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode
za najmanj 25%.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za
ureditev pašnika, stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe
vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 1 – vloga
2007 – sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o
zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje
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– Načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (priloga 2 k razpisnemu
obrazcu 1).
A3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR
Sofinancirajo se stroški nakupa opreme
in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov
(v skladu z zakonskimi zahtevami, predvsem panjev ter posode iz nerjaveče in netoksične kovine).
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: čebelarji s stalnim prebivališčem v občini Pivka.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 1 – vloga
2007 – sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
– predračune za nakup čebelarske opreme.
B. Sofinanciranje stroškov nastalih pri
arondaciji (pri izvedbi nakupa in menjave
kmetijskih zemljišč)
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR
Sofinancirajo se stroški, nastali z zaokroževanjem zemljišč, in sicer stroški pravnih in
upravnih postopkov.
Upravičeni stroški: stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine.
Sofinancira se do 75% dejansko nastalih
stroškov pravnih in upravnih postopkov. Sofinancirajo se stroški, nastali v tekočem letu
(od 1. 1. 2007 do 15. 11. 2007).
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika
podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k
Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v
občini Pivka ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
občine Pivka.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 2 – vloga
2007 – sofinanciranje stroškov nastalih pri
arondaciji
– mapne kopije
– overjeno kupoprodajno pogodbo (ne
starejšo od enega leta) ali menjalno po
godbo
– odločbo Upravne enote Postojna o
odobritvi pravnega posla (v primeru nakupa)
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda
Upravna enota Postojna (v primeru menjave)
– dokazila o že nastalih stroških (fotokopije potrdil o plačilu) oziroma izjavo o predvidenih stroških pri izvedbi pravnega posla
nakupa oziroma menjave kmetijskih zemljišč
(ki bodo nastajali do 15. 11. 2007).
C. Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu
– višina razpisanih sredstev: 15.000,00
EUR
Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov
ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje teh
aktivnosti na področju kmetijstva oziroma
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije za vzajemno pomoč (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
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Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz
občine Pivka) ter stroški vzpostavitve internetne strani).
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje, …).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine Pivka in registrirana stanovska
(društva) in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju občine Pivka.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 3 – vloga
2007 – sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …).
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
D. Sofinanciranje tehnične podpore v
gozdarstvu
– višina razpisanih sredstev: 1.000,00
EUR
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v
občini Pivka) ter stroški vzpostavitve internetne strani.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,…).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju občine Pivka in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter
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zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju občine
Pivka.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 4 – vloga
2007 – sofinanciranje tehnične podpore v
gozdarstvu
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …)
E. Sofinanciranje naložb v dopolnilno
dejavnost
– višina razpisanih sredstev: 7.000,00
EUR
Sofinancirajo se naložbe za naslednje
namene: predelava kmetijskih proizvodov
(sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
zelišč, gozdnih sortimentov,…), turizem na
kmetiji, izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov energije na kmetiji, kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, stroški nakupa opreme in
naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, stroški
materiala za gradnjo ali obnovo objekta za
dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov, promocija.
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v občini Pivka, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju občine Pivka.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 5 – vloga
2007 – naložbe v dopolnilno dejavnost
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela)
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih
sredstev, v skladu s predpisi)
– pisno izjavo o faznosti investicije iz katere bo razvidno, da je investicija s katero
kandidirajo na ta razpis del investicije za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo
izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave
na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe)
upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa
se mora smiselno zaključiti do 15. novembra
2007 (npr. zaključna ena izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje),
upravičenci pa morajo v primeru odobritve
sredstev, dokazila oziroma plačane račune
za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do 15. novembra 2007, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.

V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska 5, Pivka ali osebno v
sprejemni pisarni občine do vključno 11. 8.
2007 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis kmetijstvo 2007«. V
primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, odpira
in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če
Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna,
pristojna strokovna služba občinske uprave
na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v
roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku
ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah,
se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Predlog Komisije o upravičenosti zahtevkov nato obravnava še Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem
Občine Pivka ter dokončno razdelitev sredstev predlaga v potrditev županu. Komisija
v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo
vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko
zniža odstotek sofinanciranja oziroma določi
najvišjo višino sredstev na vlagatelja.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Pivka v osmih
dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo
vseboval določbe o namenu, upravičenih
stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Pivka bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil
ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Pivka: http://www.pivka.si ali
pa v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave
na razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. 05/72-10
1-00 ali osebno pri strokovni sodelavki Tanji Avsec ali na elektronskem naslovu: tanja.avsec@pivka.si.
Občina Pivka
Ob-21530/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2007 (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 16/07) in 7. člena Pravilnika o finančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list
RS, št. 74/02 78/04, Uradni objave časopisa
Snežnik št. 5/03 in 5/04), v smislu 224. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07), Komisija za
kmetijstvo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije prireditve
»Predstavitev kmetijstva
v Občini Ilirska Bistrica 2007«
1. Višina predvidenih sredstev je
6.202,00 €.
2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna društva in organizacije, in sicer društva
s področja kmetijstva na območju Občine
Ilirska Bistrica, društva, kjer so člani, ki so
upravičenci do sredstev, regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to
področje ni registriranega društva, Kmetijska svetovalna služba in kmetijski zadrugi
iz območja Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– organizirajo prireditev, katere namen
je predstavitev vseh področij kmetijstva in
kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica,
– predložijo finančno ovrednoten program prireditve.
4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe prireditve).
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških oziroma porabljenih sredstvih,
za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi
prireditve.
6. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis – Predstavitev
kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica 2007«.
V. Vsebina zahtevka: upravičenec mora
vložiti vlogo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) programa oziroma projekta, navedbo
virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na Občini Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, v sprejemni pisarni, pritličje levo.
VI. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan
Občine Ilirska Bistrica.
Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje v
roku 45 dni od odpiranja vlog.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je 5 dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v
navedenem roku ne dopolni, se zavržejo.
Odpiranje prijav bo isti dan po izteku roka
za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni javno.
VII. Rok za vložitev zahtevkov: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najkasneje do ponedeljka, 3. 8. 2007, do 14.

ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
VIII. Informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in
finance, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica
ali na tel. 05/714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-21545/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00. 79/01,
30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00),
Odloka o proračunu Občine Cerknica za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 44/07) in Sklepa o letnem programu prodaje občinskega
stvarnega premoženja za leto 2007, Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
objavlja
javni razpis
za javno zbiranje ponudb
za prodajo mineralnega agregata
– jalovina v Podskrajniku
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je mineralni agregat –
jalovina (nasipni material različnih granulacij), ki se nahaja v Podskrajniku na zemljišču
s par. št. 366/2, 366/4 in 366/5, k.o. Dolenja
vas. Mineralni agregat – jalovina, ki je predmet prodaje, je izkopan na območju nove industrijske cone, zato je različnih granulacij,
slabše kakovosti in v deponiranem stanju.
Skupna količina deponiranega mineralnega
agregata – jalovine, ki je predmet prodaje,
znaša 179.378,17 m3. Količina deponiranega mineralnega agregata – jalovine izhaja
iz zapisnika o ugotovitvi prostornine z dne
16. 8. 2006 in 28. 6. 2007, ki ga je izdelalo
geodetsko podjetje. Talne višine so višine
kanalizacijskih jaškov.
2. Cena za m3 mineralnega agregata –
jalovine: najnižja cena mineralnega agregata – jalovine znaša 2,00 EUR/m3, kar znaša
najnižja skupna vrednost oziroma kupnina
358.756,34 EUR, brez vračunanega 20%
davka na dodano vrednost.
3. Pričetek in konec odvoza mineralnega
agregata iz lokacije
Kupec je dolžan mineralni agregat – jalovino, ki je predmet prodaje, odstraniti na
lastne stroške najkasneje do konca leta
2008.
Kupec je dolžan po končanem odvozu na
lastne stroške opraviti geodetske meritve z
namenom ugotavljanja količin mineralnega
agregata – jalovine. Morebitna ugotovljena
odstopanja količin od skupne količine, ki je
bila izmerjena za prodajo, in količin, ki bodo
ugotovljene ob ponovnih meritvah mineralnega agregata – jalovine, se bodo medsebojno obračunale po prodajni ceni.
4. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do četrtka, 23. 8. 2007 do 11. ure na naslov: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380
Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za javni razpis za prodajo mineralnega agregata
– jalovine v Podskrajniku.«
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku:
– naziv in sedež ponudnika,

Št.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

5655

2. podatke o odgovorni osebi,
3. matično številko,
4. davčno številko,
5. pooblaščeni podpisnik pogodbe,
6. izpis iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike,
7. višino ponujene cene oziroma kupnine, ki ne sme biti nižja od cene oziroma kupnine določene v tem razpisu (v nasprotnem
primeru bo komisija ponudbo izločila),
8. dokazilo o plačilu varščine,
9. številko transakcijskega računa oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine,
9. podpisano izjavo, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji.
Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno informacijski pisarni Občine Cerknica.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
23. 8. 2007, s pričetkom 13. uri, na Občini
Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija, imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V
primeru, da več ponudnikov ponudi enako
ceno, se bo za najugodnejšega ponudnika
štel ponudnik s krajšim rokom odstranitve
mineralnega agregata.
V primeru, da so tudi ti pogoji izenačeni
med dvema ali več ponudniki, se bodo med
ponudniki izvedla pogajanja.
6. Način prodaje: mineralni agregat – jalovina v Podskrajniku je naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
7. Drugi pogoji
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače ali tuje fizične in pravne osebe pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države Evropske unije oziroma
imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v državi
članici Evropske unije.
2. Vsak ponudnik mora plačati varščino
za resnost ponudbe, ki znaša 10% od najnižje določene cene, kar predstavlja 35.876,00
EUR. Varščina mora biti plačana pred odpiranjem ponudb. Dokazilo o plačilu varščine
je obvezna priloga k ponudbi. Varščino je
potrebno plačati na transakcijski račun UJP
Postojna 01213-0100002563. Varščina bo
neuspelemu ponudniku vrnjena brezobrestno, najkasneje v roku 8 dni po odločitvi
komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku se varščina všteva v
kupnino.
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup mineralnega agregata umakne ali jo dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu.
4. V primeru, da komisija oceni, da zgolj
na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo
v posameznih elementih.
Komisija bo, če bo potrebno z namenom
dosega čim boljših pogojev razpolaganja,
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pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali
z njimi opravila pogajanja.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu najkasneje v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od
dneva odločitve komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
prodajne pogodbe.
7. Občina Cerknica si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom.
8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
9. Stroške, ki bodo nastali s sklenitvijo pogodbe in stroške odvoza mineralnega
agregata, plača kupec.

10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% davkom na dodano
vrednost plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi
računa na transakcijski račun UJP Postojna
01213-0100002563, sicer se šteje, da je
izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe. V primeru, da se plačilo
ne izvede v roku, ki je določen s tem razpisom, plačano varščino prodajalec zadrži.
11. Po predhodnem dogovoru je možen
ogled deponiranega mineralnega agregata
v Podskrajniku, ki je predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica ali na tel. 01/709-06-10, vsak
delovni dan. Kontaktni osebi: Samo Mlinar
in Olga Smodila.
Občina Cerknica

Št. 330-27/2007
Ob-21593/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur l. RS, št. 50/07),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 58/07), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Krško za
programsko obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS,
št. 59/07) objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Krško za leto 2007
I. Naročnik: Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja za leto 2007, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2007 v okvirni višini 203.255 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(9. člen Pravilnika)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. člen Pravilnika)
3. Pomoč za arondacije (12. člen Pravilnika)
4. Zagotavljanje tehnične podpore (13. člen Pravilnika)

Višina sredstev
121.837 EUR
39.960 EUR
5.000 EUR
13.324 EUR

5. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih
proizvodov (14. člen Pravilnika)

6.000 EUR

6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
(16. člen Pravilnika)

7.616 EUR

7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen Pravilnika)

9.518 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Krško za leto 2007.
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IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v
težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o
javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o
prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel
sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v
zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih
površin, ki ležijo na območju Občine Krško.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev je 121.837 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,

– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Člani kmečkega gospodinjstva.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora imeti stalno prebivališče na
naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,

Št.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

5657

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
kateremkoli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
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– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
okvirna višina razpisanih sredstev znaša
39.960 EUR (PP 5003).
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v
tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007.
Upravičenci: upravičenci so mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno
zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2007: Uradni list RS, št. 138/06),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za arondacije: okvirna višina
razpisanih sredstev: 5.000 EUR (PP 5069).
Upravičeni stroški: sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
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– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo, znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
13.324 EUR (PP 5002).
Predmet podpore:
– je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– je izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, stroški izdaje
publikacij in najemnine,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij, kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih

držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve, povezane z
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine in regije in območja Slovenije za
kmetovalce iz območja Občine Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
5. Pomoč za spodbujanje proizvodnje
kakovostnih kmetijskih proizvodov: okvirna
višina razpisanih sredstev znaša 6.000 EUR
(PP 5021).
Upravičeni stroški:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in
oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznavanje geografskih
označb, označb porekla ali potrdil o posebni
naravi proizvoda,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize
tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov
sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali
programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov,
– stroški nadzornih ukrepov, skladno z
zakonodajo, razen, če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru,
ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če
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zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo: dokazilo o registraciji.
Upravičenci: registrirani izvajalci.
Pogoji za dodelitev sredstev: izvajalec ne
sme biti v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev (subvencionirane storitve), do 100% nastalih stroškov dejavnosti, če se nanašajo na izboljšanje kakovosti
kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, razen do zneska iz predhodnega
odstavka,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je dosežena višja kakovost pro
izvodov in izkazana skrb za varstvo potrošnikov.
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.616 EUR (PP 5065).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti
skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih
v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije
in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga
kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR,
je potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Upravičenci do sredstev:

– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Krško,
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo
pooblastilo in imajo stalno prebivališče na
naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– računi oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR. Pri izračunu subvencije bosta upoštevana spodnji
in zgornji limit.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij – Ukrep 9: okvirna višina razpisanih
sredstev znaša 9.518 EUR (PP 5002).
Predmet podpore: predmet podpore je
finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine
Krško, ki bodo po končanem šolanju ostali
in delali na domači kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo
izobraževalnega programa,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
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– potrdilo Zavoda za zaposlovanju, da
vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške
štipendije.
Upravičenci: udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za
naslednike kmetij s sedežem na območju
Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče v
Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana
v register kmetijskih gospodarstev v Občini
Krško,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe: do 450 EUR/učenca
v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali imajo prosilci edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
ponedeljka, 10. 9. 2007 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«.
Ne odpiraj« JR – zavarovanje«,
Ne odpiraj« JR – arondacije«,
Ne odpiraj« JR – tehnična podpora«,
Ne odpiraj« JR – kakovostni proizvodi«,
Ne odpiraj« javni razpis – naložbe v
DD«,
Ne odpiraj« javni razpis – prevzemnik
kmetije«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V
obrazložitvi sklepa se opredli še namen ter
opravičljive stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za
katera so sredstva namenjena, in sicer za
ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva,
Zagotavljanje tehnične podpore in Pomoč
za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov.
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Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje
priporočeno po pošti na Občino Krško. O
pritožbi odloči župan, njegova odločitev je
dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun
upravičenca na podlagi zahtevka. Zahtevek
in pogodba morata biti dostavljeni na občino
Krško najkasneje do 30. 10. 2007. Zahtevek
mora vsebovati dokazila o plačilu in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti (ukrepi: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore in Pomoč za spodbujanje pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov)
morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa
odobritve kot račune z datumom po 30. 10.
2007 komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2007.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v
času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 330-0006/2007
Ob-21594/07
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 12/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l.
RS, št. 57/07) ter na podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o
skladnosti sheme državne pomoči »Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnici«, št. priglasitve: K-BE017-5883008-2007
z dne, 14. 6. 2007 ter na podlagi mnenja
Ministrstva za finance o shemi »de minimis«
pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica«,
št. priglasitve: M002-5883008-2007, z dne,
19. 6. 2007 Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Sevnica za leto 2007
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2007, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2007, za subvencioniranje obrestne
mere pa v načrtu razvojnih programov še
naprej v letu 2008, 2009, 2010. Okvirna višina sredstev 151.800 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(posodabljanje kmetij 44.013 EUR, urejanje pašnikov in izvedba
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 23.400 EUR, delno kritje
obrestne mere 12.000 EUR (višina razpisa za tri leta)) (8. člen
pravilnika)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (10. člen pravilnika)
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (11. člen pravilnika)
4. Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju (12. člen
pravilnika)
Pomoči de minimis
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (14. člen)
6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
(16. člen)
Druge vrste pomoči
7. Podpora za delovanje strokovnih društev (18. člen)
8. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občne
Sevnica za leto 2007.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v
težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o
javnih naročilih.
5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev, in jo mora
hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za:
plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore

Višina
sredstev
79.413 EUR

8.300 EUR
2.000 EUR
29.200 EUR
4.200 EUR
8.400 EUR
6.259 EUR
14.028 EUR

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo o
prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz
drugij javnih sredstev (državnih ali EU).
10. Vloge bodo obravnavane tudi na
podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju
tega razpisa.
11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de
minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški
se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči, določena z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika).
Okvirna višina razpisanih sredstev je
79.413 EUR (proračunska postavka 11401)
po naslednjih sklopih:
– posodabljanje kmetij 44.013 EUR,
– urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
23.400 EUR,
– delno kritje obrestne mere 12.000 EUR
(višina razpisa za tri leta).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora imeti stalno prebivališče na
naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSPja oziroma
kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
ne sme biti podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na
vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je
investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o gra-

ditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
– nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma MSP mora imeti ob oddaji vloge vsaj
1 ha primerljivih kmetijskih površin.
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet, je delež
javnega financiranja višji za 10%, s tem,
da mora upravičenec imeti status mladega
kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5. let od
prvega lastniškega prevzema ter naložbe
morajo imeti opredeljene v svojem poslovnem načrtu,
– do 5% pogodbene obrestne mere (v
primeru kritja obrestne mere) za vrednost
kredita do 40% vrednosti celotne naložbe
oziroma do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi.
– Najvišji znesek posamezniku iz naslova
podpor za naložbe ne sme preseči 400.000
EUR oziroma 500.000 EUR na območjih
OMD v treh letih, ne glede na to, iz katerih
javnih virov so sredstva dodeljena.
Upravičenci so:
– mala in srednje velika podjetja (MSP)
oziroma kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Sevnica, so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev in imajo v
lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju
Občine Sevnica;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo
pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske
dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom
iz registra kmetijskih gospodarstev in ima-
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jo kmetijska zemljišča na območju Občine
Sevnica.
Dodatni pogoji:
Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR, pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
Doba subvencioniranja pogodbene obrestne mere za odobreno posojilo je do tri leta.
Subvencija za obrestno mero na vlagatelja
bo znašala največ do 3.000,00 EUR v treh
letih. Občina bo sofinancirala stroške ob
predložitvi zahtevanih dokazil. Upravičenec
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so sredstva namenjena.
Kreditna pogodba, računi, dokazila o plačilu
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa.
Kreditne pogodbe ter račune z datumom
pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z
datumom po 30. 10. 2007, komisija ne bo
upoštevala.
Pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se pomoči ne
dodelijo za iste upravičene stroške v primeru
posodabljanje kmetij, urejanje pašnikov in
izvedba agromelioracijskih ter subvencioniranja pogodbene obrestne mere.
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.
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za:
1.1. Posodabljanje kmetij:
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški so:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, razen gnojnih jam in gnojišč …),
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter študije izvedljivosti,
– kritje obrestne mere za kredite za zgoraj navedene upravičene stroške.
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K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru kritja obrestne mere še amortizacijski načrt in posojilno pogodbo, izdano
s strani posojilodajalca.
1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in material).
Upravičeni stroški so:
a) stroški urejanja pašnikov:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
b) stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč:
– stroški za manjša zemeljska dela, ki ne
pomenijo večjega posega v prostor,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev je
8.300 EUR (proračunska postavka 11404).
Predmet ukrepa
Namen ukrepa je, da se z doplačilom
zavarovalnih premij zmanjša tveganje za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, kot so spomladanska
pozeba, toča, vihar, poplave ter živali v primeru bolezni.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v
tekočem koledarskem letu, kot to določa
uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Pomoč se ne odobri za:
– tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto
določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, katere predmet so zavarovanja, izven
območja občine Sevnica.
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Bruto intenzivnost pomoči:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Upravičenci so:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje so mala in srednje velika podjetja
oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in
imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za
tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2007: Ur. l. RS, št. 138/06),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev je
2.000 EUR (proračunska postavka 11413).
Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
Nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno,
da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi
zemljišč).
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo, znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
do 100% dejansko nastalih stroškov
pravnih in upravnih postopkov, vključno s
stroški pregleda.
Upravičenci so:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in
imajo kmetijske površine na območju občine Sevnica.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,

– notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Zagotavljanje tehnične podpore
Okvirna višina razpisanih sredstev je
29.200 EUR (proračunska postavka 11409)
in je razdeljena na dva spodaj navedena
sklopa.
Predmet podpore in višina za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je:
– tehnična pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
8.400 EUR,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin 20.800 EUR na temo: Svetovanje
manjšim skupinam v govedoreji in reji drobnice, s ciljem doseganja dobrega počutja
živali in dviga kakovosti mesa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Pomoč se ne odobri za:
– že zaključene aktivnosti,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine,
– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– stroške storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na
kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli
za kritje: stroškov organiziranja programov
usposabljanja.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje strani, se štejejo honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje).
(3) Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
(4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski
poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
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(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani.
(5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Upravičenci
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije in območja Slovenije.
Dodatni pogoji pri prijavi upravičencev
za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih
družin:
– sedež obratovalnice oziroma podjetja
(ustrezno registrirane organizacije) in poslovni prostori morajo biti na območju občine
Sevnica.
– zgoraj navedeni upravičenci morajo
svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevnica.
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
Pomoči de minimis
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je
4.200 EUR (proračunska postavka 11411).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij,
usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), kot so: sadje,
zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča,
med, čebelji izdelki),
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija pro
izvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača
obrt.

Cilji ukrepa so:
– izboljšanje dohodkovnega položaja
kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– računi oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007
dalje.
Upravičeni stroški so:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija izdelkov in storitev na sejmih
in razstavah,
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni,
– sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna
poklicna kvalifikacija.
Bruto intenzivnost pomoči zanaša:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov,
– do 100% sofinanciranja usposabljanja
in izobraževanja za pridobitev certifikata
– nacionalna poklicna kvalifikacija.
– Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR, pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju občine Sevnica,
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo
pooblastilo in imajo stalno prebivališče na
naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
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– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR,
je potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo.
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
8.400 EUR (proračunska postavka 11403).
Cilji ukrepa so:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Predmet podpore je:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z
navedbo razdalj in številom prevozov letno
in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, oddaljenih
več kot štiri kilometre od sofinanciranega
kraja do končne lokacije.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Območja oziroma prevozi iz krajev, ki
so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec
pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju,
Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica,
Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka,
Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje
Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle,
Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale,
Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.
Upravičenci so:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta.
Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti
(Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID),
– sedež obratovalnice oziroma podjetja
in poslovni prostori morajo biti na območju
občine Sevnica.
– zgoraj navedeni upravičenci morajo
svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevnica.
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– računi oziroma dokazila stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 dalje.
– Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremukoli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza predmetu
ukrepa.
Druge vrste pomoči
7. Podpora za delovanje strokovnih društev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
6.259 EUR (proračunska postavka 11407).
Predmet:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom,
zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na
podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom gozdarstvom
in razvojem podeželja za pomoč pri stroških
delovanja.
Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju,
– dvigniti kvaliteto življenja na pode
želju.
Splošni pogoji upravičenosti:
Društva so registrirana za delovanje na
območju občine ali delujejo na območju občine.
Sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov.
Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti.
Bruto intenzivnost pomoči:
Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci so:
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– seznam članov društva iz območja občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza predmetu
ukrepa.
8. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij
Okvirna višina razpisanih sredstev
je 14.028 EUR (proračunska postavka
11412).
Predmet podpore:
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja
novih znanj in novih tehnologij kmetijske pro
izvodnje in podporo mladim prevzemnikom
kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju
rednih dijakov, študentov kmetijskih strok
iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem
šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot
njeni bodoči prevzemniki kmetij.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v
Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v
Občini Sevnica,
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– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– potrdilo o rednem vpisu,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da
vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške
štipendije (dokazilo se dostavi do 30. 11.
2007),
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto, kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih
obrazcev.
Bruto intenzivnost pomoči je: v šolskem
letu 2007/2008 bo znašala štipendija na
upravičenca do 167 EUR mesečno, in sicer
se nameni za 12 mesecev.
Upravičenci do sredstev so:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Sevnica.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci,
katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali imajo prosilci edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Razpis je odprt do srede, 5. 9. 2007.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 5. 9. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 5. 9.
2007 (datum poštnega žiga na dan 5. 9.
2007).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:
»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe v
primarno proizvodnjo (posodabljanje ali urejanje ali obrestna mera)«.
»Ne odpiraj Javni razpis – Zavarovalne
premije«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Zaokrožitev
zemljišč«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Tehnična podpora«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe-Dopolnilna dejavnost«,
»Ne Odpiraj Javni razpis – Stroški transporta«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Društva«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Štipendije«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan občine Sevnica, po končanju
javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v javnem razpisu.
Upravičencem sredstev Občina Sevnica
izda sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa
se opredli še namen ter opravičljive stroške za, katere so bila sredstva namenjena.
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva
namenjena, in sicer za ukrepe Naložbe v
kmetijska gospodarstva in zagotavljanje

tehnične podpore. Hkrati se jih pozove k
podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski računa na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Sevnica najkasneje do
30. 10. 2007
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe v
kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore morajo biti z datumom po
prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve kot račune z datumom
po 30. 10. 2007 komisija ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za
dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2007.
VIII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sevnica spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje
2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v
celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički,
tel. (07)/81-61-262 oziroma (07)/81-61-233,
e-mail:
barbara.zalascek@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si,
vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
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Na podlagi Odloka proračuna Občine Postojna za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
139/06), Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00, 62/00, 114/01 in 20/06), Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v
Občini Postojna v obdobju 2007–2013 (Ur.
l. RS, št. 60/07), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št.
priglasitve: K-BE018-5883512-2007), Mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve:
M001-5883512-2007) Občina Postojna (v
nadaljevanju občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja kmetijstva in
gozdarstva v Občini Postojna v letu
2007
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev (državnih
pomoči) za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Postojna v letu 2007
v skupnem znesku 68.434,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Investicija na kmetiji, nakup opreme,
urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet
prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva je lahko začeta pred
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le
tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje
upravnega akta pa do 15. novembra 2007
(skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo
subvencije), z izjemo stroškov, sofinanciranih po namenu: sofinanciranje stroškov,
nastalih pri arondaciji (pri izvedbi nakupa in
menjave kmetijskih zemljišč).
2. Dokazila/plačani računi za namene po
tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Po tem razpisu se sofinancira vrednost upravičenih stroškov brez DDV, razen
za ukrepe pod točko C, D, F.
4. Za pomoči, dodeljene po Uredbi za
skupinske izjeme, najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme
preseči 400.00 € v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki.
5. Za pomoči, dodeljene po pravilu »de
minimis«, skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:
– višina razpisanih sredstev: 20.434,00
EUR.
Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke …) za prirejo mleka, jajc in mesa,
naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo
opremo, nakup kmetijske mehanizacije, na-

kup in postavitev rastlinjakov in plastinjakov,
vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro
izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%, za preproste
naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške
proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Upravičeni stroški: stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji
Skupnosti, stroški novogradnje in adaptacije
hlevov, stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …), nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive),
nakup nove kmetijske mehanizacije po seznamu kmetijske mehanizacije, ki je priloga tega razpisa, stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo
opremo, stroški izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji.
Sofinancira se do 30% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika
podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k
Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Postojna ali imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2007- Sofinanciranje naložb
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1),
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije upravičenec izpolni Prilogi 4 k razpisnemu obrazcu 1.
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– višina razpisanih sredstev: 12.000,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in
postavitev pašnikov ter naložbe v obnovo
namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da
vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode
za najmanj 25%.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za
ureditev pašnika, stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe
vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov.
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2007 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o
zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje,
– načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (Priloga 2,3 k razpisnemu obrazcu 1).
A3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva:
– višina razpisanih sredstev: 5.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški nakupa opreme
in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov
(v skladu z zakonskimi zahtevami, predvsem panjev ter posode iz nerjaveče in netoksične kovine).
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2007 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračune za nakup čebelarske opreme.
B. Sofinanciranje stroškov, nastalih pri
arondaciji (pri izvedbi nakupa in menjave
kmetijskih zemljišč):
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški, nastali z zaokroževanjem zemljišč, in sicer stroški pravnih in
upravnih postopkov.
Upravičeni stroški: stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine.
Sofinancira se do 60% dejansko nastalih
stroškov pravnih in upravnih postopkov. Sofinancirajo se stroški, nastali v tekočem letu
(od 1. 1. 2007 do 15. 11. 2007).
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika
podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k
Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Postojna ali imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 2 – Vloga
2007 – Sofinanciranje stroškov nastalih pri
arondaciji,
– mapno kopijo,
– overjeno kupoprodajno pogodbo (ne
starejšo od enega leta) ali menjalno pogodbo,
– odločbo Upravne enote Postojna
o odobritvi pravnega posla (v primeru na
kupa),
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda
Upravna enota Postojna (v primeru me
njave),
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– dokazila o že nastalih stroških (fotokopije potrdil o plačilu) oziroma izjavo o predvidenih stroških pri izvedbi pravnega posla
nakupa oziroma menjave kmetijskih zemljišč
(ki bodo nastajali do 15. 11. 2007).
C. Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu:
– višina razpisanih sredstev: 18.000,00
EUR.
Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov
ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje teh
aktivnosti na področju kmetijstva oziroma
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije za vzajemno pomoč (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih
iz Občine Postojna) ter stroški vzpostavitve
internetne strani).
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Občine Postojna in registrirana stanovska
(društva) in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju Občine Postojna.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 3 – Vloga
2007 – Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu.
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
D. Sofinanciranje tehnične podpore v
gozdarstvu:
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR.
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije,
registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev
ali druge organizacije za vzajemno pomoč
(članstvo v takih skupinah ali organizacijah
ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki pred-
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stavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v
Občini Postojna) ter stroški vzpostavitve internetne strani.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju Občine Postojna in registrirana
stanovska (društva) in interesna združenja
ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju občine
Postojna.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 4 – Vloga
2007 – Sofinanciranje tehnične podpore v
gozdarstvu,
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …)
E. Sofinanciranje izboljšanja gozdarske
vrednosti gozdov:
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe v urejanje gozdnih vlak na območju Občine Postojna, s
ciljem izboljšanja gospodarske vrednosti
gozdov.
Upravičeni stroški: vsi stroški v zvezi z
čiščenjem trase (vzpostavitev prevoznosti),
gradnjo in rekonstrukcijo (strojna dela).
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: fizične osebe – lastniki gozdov s stalnim prebivališčem v občini Postojna, na območju katerih se bo urejala
gozdna vlaka.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 5 – Vloga
2007- Sofinanciranje izboljšanja gospodarske vrednosti gozdov,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje
potrebno),
– mnenje Zavoda za gozdove Slovenije
Območna enota Postojna,
– upravičenost urejanja gozdnih vlak
mora izhajati iz gozdnogojitvenega načrta
s tehnološkim delom in z vrisanim potekom
trase gozdne vlake na karti v M 1:2500.
Pomoči, opredeljene kot nedržavna pomoč
F. Sofinanciranje urejanja poljskih poti:
– višina razpisanih sredstev: 7.000,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe v urejanje poljskih poti na območju Občine Postojna.

Upravičeni stroški: stroški urejanja poljskih poti (stroški dovoza in planiranja gramoza), strojna dela.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poti.
Upravičenci: pravne osebe (krajevne
skupnosti), katerih dejavnost posredno služi kmetijstvu in bodo sredstva uporabili za
urejanje poljskih poti na območju Občine
Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 6 – Vloga
2007- Sofinanciranje urejanja poljskih poti,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem
ali soglasje najemodajlca,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje
potrebno);
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Postojna, iz katerega je razvidno, da služi
pot za dostop do kmetijskih površin, ki se
resnično obdelujejo.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo
izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave
na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe)
upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa
se mora smiselno zaključiti do 15. novembra
2007 (npr. zaključnena ena izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje),
upravičenci pa morajo, v primeru odobritve
sredstev, dokazila oziroma plačane račune
za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do 15. novembra 2007, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ali osebno v sprejemno – informacijski
pisarni (št. 4) občine do vključno 14. 8. 2007
(velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in
naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga
mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007«. V primeru, da vlagatelj oddaja
več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v
posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in
obravnava strokovna Komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna
strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku
8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne
dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne
obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se
vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo (oziroma ne bodo porabljena)
vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko
zniža (oziroma poveča) odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev
na vlagatelja, v skladu s Pravilnikom.
Na osnovi predloga za razdelitev sredstev bo Občina Postojna v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval
določbe o namenu, upravičenih stroških ter
višini dodeljenih sredstev. Občina Postojna
bo z izbranimi upravičenci sklenila pogodbo,
v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Uradnem listu
RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Postojna:
http://www.postojna.si ali pa v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna, št. 4,
vsak dan v poslovnem času, do izteka prijave na razpis, in na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Postojna, Cankarjeva ulica
6, Postojna.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe
Če se prosilec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Martina Kosič Barone (tel.
728-07-00, 728-07-89).
Občina Postojna
Št. 330-10/2007
Ob-21596/07
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 32/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07) in na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih
pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica (Ur. l. RS,
št. 60/07, v nadaljevanju: pravilnik), Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, objavlja naslednji
javni razpis
za sofinanciranje programov in
investicij v kmetijstvu na območju
Mestne občine Nova Gorica za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa: predmet
tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov iz točke 11 tega razpisa.
2. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
2.1. Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska
gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo
na razpis program ali investicijo, ki se izvaja
oziroma se bo izvedla na območju Mestne
občine Nova Gorica,

– registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program,
investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na
območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične regije.
2.2. Splošni pogoji za financiranje:
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se v sredstev
ne odobri.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 11 tega razpisa ter
v pogojih in merilih za dodelitev sredstev
(točka 12 tega razpisa).
3. Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina razpisanih sredstev je za
ukrepe iz:
točke 11.A: 55.188 EUR;
točke 11.B: 70.000 EUR;
točke 11.C: 10.000 EUR.
Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B).
Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost
21.000 EUR.
4. Višina dodeljenih sredstev:
Zgornje meje za dodelitev sredstev so
navedene pri posamezni vrsti ukrepov iz
točke 11.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila
višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma
programa.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od
stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca,
se znesek sofinanciranja s strani naročnika
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
5. Obdobje porabe sredstev:
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2007. Sredstva na podlagi tega
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
investicijam in programom, ki bodo realizirana v času:
– od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa, in najkasneje do
20. 11. 2007 (za ukrepe iz točke 11.A),
– od 1. 7. 2006 najkasneje do 20. 11.
2007 (za ukrepe iz točke 11.B in 11.C).
6. Rok za predložitev vlog:
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
iz točke razpisa 11.A do vključno 20. 8.
2007,
iz točke razpisa 11.B do vključno 30. 9.
2007,
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iz točke razpisa 11.C. do vključno 30. 9.
2007.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do rokov iz prejšnjega odstavka te točke
osebno oddane oziroma prispele po pošti
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 38/I.
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
7. Organ, pri katerem se vložijo vloge na
razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38/I.
8. Pregled in ocenitev vlog: strokovna
komisija obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se
pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Vloge
prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
9. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku rokov iz točke 6 tega
razpisa.
Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino
Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po
predhodni predložitvi dokazila o namenski
porabi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah
od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 28/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si.
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pokličete na tel. 05-33-50-172 (Zdenka Kompare).
11. Ukrepi
11. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006)
Omejitve višine ter drugi pogoji za ukrepe pod točko od 11.A.1 do 11.A.4:
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu
podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter
za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Kumulacija (za ukrepe 11.A.):
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po
skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede
na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
11.A.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve
kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje,
terasiranje, planiranje, rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč,
založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito
proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad,
stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč, nakup kmetijskih
zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih
stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega
zemljišča sestavni del celotne naložbe.
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Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo
o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun ob prijavi ter račun, kopija
overjene kupoprodajne pogodbe (če gre za
nakup zemljišča) in dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.2. Urejanje dostopnih poti
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve poti,
ki niso javno dobro, do kmetijskih zemljišč
zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov.
Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe, če
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija v
poti, ki niso javno dobro, še ni začeta, vloga
z zahtevanimi prilogami, kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene poti,
dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna
pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč, kjer
poteka širitev, in predračun ob prijavi ter
račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.3. Ograje za pašnike
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki,
izolatorji, agregat ali transformator
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in
predračun ob prijavi ter račun in dokazilo o
plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.4. Nakup opreme
Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa
opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški: kmetijska mehanizacija in strojna oprema za osnovno kmetijsko
pridelavo, rastlinjaki s potrebno opremo; nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10%
upravičenih stroškov naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija še
ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in
predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o
plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.5. Zavarovalne premije
Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, ki jih na kmetijskih kulturah naredijo
naravne nesreče, ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
Upravičeni stroški:
1. sofinanciranje zavarovalne premije
za posevke in plodove (zavarovanje pred
nevarnostjo udara strele, spomladanske
pozebe, viharja in poplave) za eno rastno
dobo,
2. sofinanciranje zavarovalne premije
za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina
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zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno
zavarovalno leto.
Pri sofinanciranju zavarovalnih premij se
upošteva določila v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
zavarovanca ali njegovega pooblaščenca
z zahtevanimi prilogami, kopija sklenjene
zavarovalne police za zavarovanje pridelkov in/ali živine, kopija dokazila o plačilu
premije.
Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja je razlika med višino sofinanciranja
zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije iz točke 1 in 2 tega ukrepa.
11.A.6. Kakovostni kmetijski proizvodi
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb
in označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda skladno z ustreznimi uredbami
Skupnosti;
– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih
nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja
pristnosti in tržnih normativov ali programov
presoje vplivov na okolje;
– za usposabljanje osebja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje alineje;
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se
odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem
na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se
v obliki subvencioniranih storitev, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev
11.A.7. Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in
strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije prireditev, tekmovanj,
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij
in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij ipd.
– na področju organizacije prireditev,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR na
nagrado in zmagovalca);
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in

predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne
strani).
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se
odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem
na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se
v obliki subvencioniranih storitev, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev
11.B. »De minimis« (Uredba komisije ES
št. 1998/2006)
Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis«
posameznemu upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške
lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri
kateremkoli dajalcu pomoči po tem pravilu.
11.B.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov,
ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje
in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega
položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme, vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev),
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe
na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme, vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev),
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in
storitev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Namen ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje
tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za
konfekcioniranje, skladiščenje in opremo
prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in
izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev)
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C. Druge pomoči
11.C.1 Sofinanciranje priprave projektov
na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov,
ki podpirajo razvoj podeželja na območju
Mestne občine Nova Gorica in so v skladu s
Programom razvoja podeželja in kmetijstva
v Mestni občini Nova Gorica za obdobje
2005–2009.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju Mestne občine Nova
Gorica, ki prijavijo programe ali investicije
neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog
in prilog za kandidiranje na nacionalnih in
mednarodnih razpisih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi,
izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C.2. Sofinanciranje izvedbe projektov
na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica in so v
skladu s Programom razvoja podeželja in
kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica za
obdobje 2005–2009.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti,
turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov
prireditev …)
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z
zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi,
izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
12. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
12.1 Splošni pogoji:
– Kmetijska gospodarstva, ki na območju
Vipavske doline obdelujejo najmanj 4 ha
primerljivih kmetijskih površin, na območju
Trnovske in Banjške planote obdelujejo najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin.
– Registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze, ki delujejo na
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področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program,
investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na
območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične regije.
– Pravne osebe: dejavnost na območju
Mestne občine Nova Gorica
Prijavitelji morajo izpolniti vlogo na predpisanem obrazcu, kateremu morajo biti priloženi dokumenti, določeni s tem razpisom
in v razpisni dokumentaciji.
12.2. Pogoji in merila po ukrepih in ponderji
A) Skupinske izjeme
1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Ostali pogoji: kmetijsko gospodarstvo
obdeluje vsaj 0,65 ha trajnih nasadov in
mora biti vpisano v register, če gre za urejanje kmetijskih zemljišč za obnove trajnih
nasadov
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
2. Urejanje dostopnih poti
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
3. Ograje za pašnike
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju
MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
4. Nakup opreme
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju
MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
5. Zavarovalne premije
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju
MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
6. Kakovostni kmetijski proizvodi
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju
MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
7. Zagotavljanje tehnične podpore
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
B) »De minimis«
1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
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kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju
MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije in pravne osebe = 0,5
3. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju
MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije in pravne osebe = 0,5
C) Druge pomoči
Zap.št. Merilo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

rica za posamezen projekt je do največ
1000 EUR.
Ostale priloge: finančna konstrukcija
projekta in ostala dokazila o izpolnjevanju
meril.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-21681/07
Na podlagi 3. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter
stanovanjskih hiš v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 139/04) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) objavlja župan
Občine Medvode

Št. točk

Skladnost s »Programom
razvoja podeželja in
kmetijstva v Mestni občini
Nova Gorica«
Vsebina projekta

Izdelana organizacijska
shema izvedbe projekta

Sodelovanje pri izvedbi
projekta

Izdelana zaprta in realna
finančna konstrukcija

Pričakovan delež
financiranja MONG

Obogatitev turistične
ponudbe območja, ki ga
projekt pokriva

Popolna

10

Delna

5

Se ne sklada

0

Kakovost predloženega projekta

0-5

Število udeležencev, ki jim je projekt
namenjen

0-5

Način izvedbe, metode

0-5

Projekt ima natančno določene cilje

0-5

Projekt ima izdelan terminski plan

0-5

Predlagatelj ima izdelane kriterije za
oceno uspešnosti

0-5

Prijavitelj na bazi prostovoljnega
dela

0-5

Drugi prostovoljci

0-5

Jasno opredeljeni viri financiranja

0-5

Projekt financiran iz več kot 2 virov

0-5

Jasno opredeljeni in realni stroški

0-5

Do 25%

10

Do 50%

5

Nad 50%

1

Velika

10

Srednja

5

majhna

1

1. Sofinanciranje priprave projektov na
podeželju
Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža
sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica za posamezen projekt je do največ
1000 EUR.
Ostale priloge: finančna konstrukcija
projekta in ostala dokazila o izpolnjevanju
meril.
2. Sofinanciranje izvedbe projektov na
podeželju
Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža
sofinanciranja Mestne občine Nova Go-

javni razpis
za subvencioniranje obrestnih mer za
posojila v letu 2007
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2007 sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter
stanovanjskih hiš v Občini Medvode.
3. Namen razpisa je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš.
4. Višina sredstev za subvencije v letu
2007 znaša 12.500 EUR.
5. Kvota posojil, do katere občina na
podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša 254.000 EUR.
6. Najvišji znesek posojila, za katerega
občina subvencionira obrestno mero posameznemu prosilcu, je 25.000 EUR.
7. Obrestna mera za posojilojemalce je 6
mesečni EURIBOR + 0,5% pribitek.
8. Najdaljši rok vračila posojila je 10 let.
9. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala do vključno 30. 11. 2007.
10. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo tisti občani Občine Medvode, ki:
a) so polnoletni državljani Republike Slovenije in
b) bodo v letu razpisa subvencij sklenili
posojilno pogodbo z Gorenjsko banko d.d.,
s katero ima Občina Medvode sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer ter
bodo ob najemu posojila banki dokazali, da
izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
– so lastniki ali solastniki stanovanjske
hiše ali stanovanja na območju Občine Medvode in za prenovo le-tega najemajo posojilo
pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna
dela pa lokacijsko informacijo;
– imajo z lastniki sklenjen dogovor za
rekonstrukcijo ali vzdrževalna dela na hiši ali
stanovanju in za ta dela najemajo posojilo
pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna
dela pa lokacijsko informacijo;
– imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo
za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,
ki se nahaja na območju Občine Medvode in
za plačilo najemajo posojilo pri banki;
– nameravajo graditi stanovanjsko hišo
na območju Občine Medvode in imajo veljavno gradbeno dovoljenje ter za gradnjo
najemajo posojilo pri banki.
Občina Medvode ne subvencionira obresti za posojila, najeta za prenovo, gradnjo
ali nakup stanovanja ali stanovanjske hiše
tistim občanom in njihovim družinskim članom, ki so kupili stanovanje na podlagi
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Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91).
11. Razpisnik določa v skladu z 8. členom Pravilnika o subvencioniranju obrestnih
mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo
in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v
Občini Medvode še naslednje prednostne
kategorije, ki se točkujejo z naslednjo višino točk:
A. Stalno bivanje na območju Občine
Medvode nad 10 let – 50 točk,
B. Mlada družina – 100 točk,
C. Družina z večjim številom šolajočih
otrok – 90 točk,
D. Občani, ki so brez stanovanja ali prvič
rešujejo svoj stanovanjski problem in so najemniki ali podnajemniki – 70 točk,
E. Neprimernost stanovanja – 20 točk,
F. Utesnjenost v stanovanju:
– do 4 m2 na družinskega člana – 20
točk,
– nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana
– 15 točk,
– nad 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana – 10 točk.
G. Dohodki na člana družine leto dni pred
razpisom ne presegajo 100% povprečnega
neto dohodka na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v letu pred razpisom – 70 točk.
H. Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih
razmer; roditelj, ki sam preživlja otroka – 50
točk.
I. Invalidi in družine z invalidnim članom
– 70 točk.
V primeru, da imata dva prosilca enako
število točk, imajo prednost tisti, ki dobijo
točke pod točko A, nato pa sledijo točke C,
D in G.
V primeru, da ima tudi po tej razvrstitvi
večje število prosilcev enako število točk,
bodo vloge razvrščene glede na čas prispetja vlog.
12. Dodatni kriteriji: v primeru velikega
števila prejetih vlog si razpisnik pridržuje
pravico, da prosilcem zniža višino zneska
posojila, ki ga bo subvencioniral, oziroma,
da upošteva samo vlagatelje, ki uveljavljajo
prednost po 11. točki tega razpisa, oziroma,
da upošteva prednostni vrstni red prosilcev,
ki bodo zbrali točke po kriteriju A,C, D in G
iz 11. točke tega razpisa.
13. Razpisni postopek: prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev subvencije
obrestne mere, obrazec vloge, s katerim
se prijavijo na razpis do vključno 30. dne
po objavi v Uradnem listu RS, prejmejo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
razen v petek od 8. do 12. ure in v sredo od
8. do 16.30.
Obrazec vloge in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Uradnem listu RS
dalje prosilcem na voljo tudi na spletni strani
Občine Medvode www.medvode.si.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo

in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 42/07 -UPB3),
kar znaša 17,73 EUR. Upravna taksa se
plača v gotovini ali s plačilnimi karticami pri
receptorju v občinski stavbi Občine Medvode.
Takšni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije
po 25. členu Zakona o upravnih taksah,
s tem, da status dokažejo s pravnomočno
odločbo Centra za socialno delo ali drugimi
dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi (oz. odločbo o oprostitvi plačila takse)
bo sprejemala Občina Medvode do vključno 30. dne po objavi v Uradnem listu RS,
in sicer v času uradnih ur: ponedeljek od 8.
do 11. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do
11. in od 13. ure do 16.30 ter v petek od 8.
do 12. ure.
Prosilci oddajo vloge osebno v tajništvu
Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode ali jih pošljejo na isti naslov priporočeno po pošti s pripisom: »Javni
razpis subvencije obrestnih mer 2007- ne
odpiraj!«.
Če bo prosilec oddal vlogo, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, bo pozvan,
da jo v roku 8 dni dopolni. Vloge prosilcev,
ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s
sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev subvencije obrestne
mere prosilci priložijo naslednje listine, če na
njihovi podlagi uveljavljajo točke:
a) izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno- zdravstvenih razmer;
b) izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
ostali polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljalcih zbirk podatkov;
c) odločbo o odmeri dohodnine za leto
2006 ali odločbo o odmeri dohodnine za leto
2005 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2006 do
31. 12. 2006 (osebni dohodek, pokojnina,
dohodek iz dela prek študentskega servisa,
invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve.
Kot dohodek se ne štejejo dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego
in pomoč, preživnina, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od
občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo
posledic elementarne nesreče itd.;
d) potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
e) veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena;
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f) dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane
instalacije ipd.) in morebitna utesnjenost, z
opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
g) kopijo poročnega lista oziroma izjavo
o obstoju izvenzakonske skupnosti;
h) kopijo izpiska iz rojstne matične knjige
za vsakega otroka;
i) potrdilo o šolanju otrok, starejših od 15
let, do dopolnjenega 26 leta starosti;
j) zdravniško potrdilo o nosečnosti;
k) odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo,
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog
oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
l) dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da
je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
m) izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po Zakonu
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 54/00 in 118/06);
n) odločbo centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje o
invalidnosti odraslega družinskega člana;
o) odločbo centra za socialno delo o podaljšani roditeljski pravici.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od
pristojnega državnega organa.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke
10. tega razpisa bodo posojilojemalci predložili neposredno banki.
14. Splošne določbe:
Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o dodelitvi sredstev oziroma sklepi, da jim
sredstva niso dodeljena. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 8 dni po prejemu sklepa
pritoži županu Občine Medvode. Odločitev
župana o pritožbi je dokončna.
Posojilojemalec sklene pogodbo z banko
v roku 60 dni od prejema sklepa. Po tem
roku se šteje, da prosilcu subvencionirana
obrestna mera ne pripada.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu razpisnika v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 12, v času uradnih ur na
Oddelku za družbene dejavnosti: ponedeljek od 8. do 11. in od 13. do 15. ure, sreda
od 8. do 11. in od 13. do 16.30, petek od 8.
do 12. ure ter na naslednjih telefonskih številkah: 361-95-18 in 361-95-25.
Občina Medvode
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Javne dražbe
Št. 032-162/2007

Ob-21597/07

Preklic
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VII Pg
1608/2007 z dne 16. 7. 2007 preklic javne
dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana – trisobnega stanovanja na
Gornjem trgu 27, Ljubljana.
I. Prekliče se objava javne dražbe za
prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana, in sicer v delu, ki se nanaša na trisobno
stanovanje na Gornjem trgu 27, Ljubljana,
opredeljeno pod točko 2.4, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 55/07 z
dne 22. 6. 2007, pod št. 032-162/2007-3,
Ob-18179/07.
Besedilo preklica javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine
Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

5673

Razpisi delovnih mest
Ob-21500/07
Preklic
Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana preklicuje javni natečaj za uradniško delovno mesto svetovalec za prostor
v Oddelku za okolje, prostor in komunalno
infrastrukturo v občinski upravi Občine Sežana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 57 z dne 29. 6. 2007.
Občina Sežana
Št. 0114/2007
Ob-21499/07
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl.
US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16.
člena Sklepa o preoblikovanju Inštituta za
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Ur. l. RS, št. 71/02 in 5/07)
in sklepa 28. seje sveta zavoda z dne 10. 7.
2007, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja/direktorico Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je lahko
imenovana oseba, ki izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje in ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo pravne,
ekonomske ali druge ustrezne smeri, ki je povezana z osnovno dejavnostjo zavoda;
– najmanj deset let delovnih izkušenj;
– strokovne in organizacijske sposobnosti;
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Pisni vlogi je potrebno priložiti dokazila o
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice z življenjepisom z opisom dosedanjega dela in
– potrdilo državnega izpitnega centra o
aktivnem znanju tujega jezika na predpisanem obrazcu.
Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je
potrebno poslati priporočeno v roku 10 dni
od dne objave razpisa na naslov: Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta
žalskega tabora 2, 3310 Žalec; s pripisom
na ovojnici – »Razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo samo popolne vloge.
S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 1., 2. in
4. alinee zahtevanih pogojev bo opravljen
razgovor.
Direktor/direktorica bo imenovan-a za
obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktorja direktorico imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem
Vlade Republike Slovenije.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Osnovni podatki o Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, programi in
poročila so dosegljivi na domači strani:
www.ihps.si/vstop.
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije
Su 010603/2007-1
Ob-21531/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,

št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
Okrajno sodišče v Žalcu, Levstikova 14,
3310 Žalec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– znanje uradnega 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. 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.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik,
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v
Slovenskih Konjicah 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 na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrajnem sodišče v Žalcu.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06)
formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec, številka: »Su
010603/2007-1« na naslov: Okrajno sodišče
v Žalcu, Urad predsednice, Levstikova 14,
3310 Žalec, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
urad.ojzal@sodisce.mail.gov.si, pri čemer
veljavnosti prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na
spletni strani Okrajnega sodišča v Žalcu,
http://www.sodisce.si/okraza/. Informacije o
izvedbi javnega natečaja daje Silva Špernjak, tel. 03/713-16-50.
Okrajno sodišče v Žalcu
Ob-21598/07
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na
podlagi 13. člena statuta razpisuje delovno
mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi za mandatno obdobje štirih let:
1. predstojnik sektorja operativnih dejavnosti (m/ž).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinska fakultete,
– organizacijske sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v
15 dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, Ljubljana s pripisom »Razpis
predstojnika sektorja«.
Onkološki inštitut
Št. 111-3/2007
Ob-21599/07
Osnovna šola Frana Kocbeka G. Grad,
Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji grad, objavlja delovna mesta:
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– vzgojiteljica predšolskih otrok za
določen čas s polnim delovnim časom od
1. 9. 2007 do 31. 8. 2008,
– pomočnica vzgojiteljice za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2007
do 31. 8. 2008,
– čistilka za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2007.
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. 705-475/2007/1
Ob-21612/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)
2 prosti mesti za izvršitelja s sedežem
na območju Okrožnega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji: za izvršitelja je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 281. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ,
Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2 točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke
prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ima srednjo tehnično ali drugo strokovno ter splošno izobrazbo, z navedbo datuma
izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter
navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3.
točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za
pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja, ter da
zoper njega ni v teku kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira
za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in
zavarovanja skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Uradni list RS, št. 6/99), pri čemer morajo
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega odstavka 281.
člena ZIZ),
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4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte
in pete alineje 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Za kandidate, ki nimajo opravljenega
izpita za izvršitelja (pogoj iz 5. točke), bo
Ministrstvo za pravosodje organiziralo opravljanje izpita v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Uradni list RS, št. 12/07) v 60 dneh od
konca razpisa.
Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali
vse pogoje za imenovanje na dan 15. 10.
2007, opravi minister za pravosodje, pri čemer upošteva predvsem delovne izkušnje,
delovno dobo in oceno o vrednosti javnega
zaupanja (šesti odstavek 283. člena ZIZ).
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-21670/07
Javno podjetje Komunala Cerknica
d.o.o., Notranjska c. 44, Cerknica, na podlagi 29. člena Statuta JP Komunale Cerknica
d.o.o., Notranjska c. 44 in sklepa skupščine podjetja objavlja javni razpis za delovno
mesto
direktor podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– da ima najmanj visoko stopnjo strokovne izobrazbe,
– da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih v dejavnostih, ki jih
opravlja podjetje,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima strokovni izpit za dejanja v splošnem upravnem postopku.
Kandidat/ka naj k prijavi priloži poleg pisnih dokazil o izpolnjevanju pogojev še kratek opis – vizijo razvoja podjetja.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge najkasneje v roku 20 dni po objavi razpisa na
naslov: JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska c. 44, 1380 Cerknica, z oznako na
ovojnici: »za razpisno komisijo«.
Direktor bo na osnovi 28. člena Statuta
imenovan za dobo 4 let.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Javno podjetje
Komunala Cerknica d.o.o.
Št. 110-230/2007-31111
Ob-21701/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
62/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije (sekretar Državnotožilskega sveta).
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 višjega državnega tožilca,
določene v drugem odstavku 15. člena in v
16. členu Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o
sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno

prečiščeno besedilo in zadnje spremembe
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
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 višjega državnega
tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko 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. 110-231/2007-31111
Ob-21702/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
62/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.
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 okrožnega državnega tožilca, določene v prvem 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 (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in zadnje spremembe
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
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
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– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko 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
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Druge objave
Št. 91500-11/2007
Ob-21546/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 (v nadaljevanju: naročnik), na
podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03, 77/03) ter na podlagi Programa
prodaje državnega stvarnega premoženja
za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.
116/05) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila
1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je rabljeno osebno vozilo Renault, tip VEL SATIS 3.0, limuzina, št.
šasije in tip motorja: VF18J0J0B29121153/
P9XA7, leto izdelave 2003, moč in delovna prostornina motorja: 130 kW/2958 ccm,
število prevoženih kilometrov: 97.715 km,
barva: E7 M
Lastnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, upravljavec: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
znaša 17.250,00 EUR. Cena ne vsebuje
davka na dodano vrednost, ker Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve le- tega
ni zavezano obračunati.
3. Način prodaje in vrsta pravnega posla:
vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene
prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s
tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da
bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno, bo pooblaščena
oseba za vodenje in izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem pozvala
vse enako uspele ponudnike, naj pisno in v
določenem roku ponudijo višjo ceno od že
ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb bo najugodnejši ponudnik
izbran z žrebom.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od obojestranskega podpisa pogodbe na predračun računa za izvrševanje proračuna št. 01100-6300109972 sklic
št. 18 26115-7201001-00333507. Plačilo kupnine v predhodno navedenem roku se šteje za bistveno sestavino pravnega posla.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo
predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni
od zaključka zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
7. Ogled: ogled vozila je mogoč vsak delovni dan do izteka roka za oddajo ponudb
po predhodnem dogovoru z Alenko Žitnik
(01/369-77-24), ki interesentom nudi vse
podrobnejše informacije.
Rok oddaje ponudbe: nakup na podlagi
te objave se prične takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisne ponudbe morajo prispeti do 27. 8. 2007 do 10.
ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka

osebno oddane v zaprti pisemski ovojnici z
navedbo » Ponudba za nakup vozila – Ne
odpiraj«. Ponudbe lahko predložijo fizične
in pravne osebe.
9. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv kupca,
naslov, telefonsko številko, davčno številko,
rok veljavnosti ponudbe ter ponujeno ceno
za predmet razpolaganja.
10. Odpiranje: odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb.
Prepozno prispele, nepravilno označene in
nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.
11. Stroški in davščine: vse stroške in
davščine v zvezi s prodajno pogodbo za
rabljeno vozilo, razen stroškov izdelave cenilnega poročila, stroške odjave vozila in
stroškov te objave, nosi kupec.
12. Izročitev v posest: izročitev vozila v
posest je odložena do plačila celotne kupnine in stroškov.
13. Drugi pogoji: prodajalec si pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom,
prav tako lahko Vlada RS ali pooblaščena oseba za vodenje in izpeljavo postopka
prodaje ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla. Odškodninska odgovornost
prodajalca zaradi nesklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom je izključena.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 023-6/2007
Ob-21736/07
Republika Slovenija, Kabinet predsednika vlade, Ljubljana, Gregorčičeva 20, 25,
kot prodajalec, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo vozil
I. Predmet prodaje:
– Osebno vozilo Renault Megane 1.6,
reg. št.: LJ Z4-27F, letnik 2001, ni v uporabi
od 16. 4. 2007 (karambolirano), inventarna številka 141100759, 141.000 prevoženih
km, št. ohišja: VF1BA0B0525769716, št.
motorja: K4MA7, 01598 ccm, 079 kW.
Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 900,00 EUR.
– Osebno vozilo Renault Laguna 2.0.,
reg. št. LJ A5-816, letnik 2001, inventarna
številka 1411011750, 157.000 prevoženih
km, št. ohišja: VF1BG0N0525524640, št.
motorja: F5RA7, 01998 ccm, 103 kW. Vozilo
je potrebno popravila.
Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 3.900,00 EUR.
II. Zakonska podlaga za razpolaganje:
Prodaja dveh osebnih vozil se izvaja na
podlagi določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03). Skladno z določilom drugega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06) vozil ni potrebno vključiti v
letni program prodaje stvarnega premoženja države za proračunsko obdobje 2007 in
2008, saj ocenjena vrednost posameznega
vozila ne presega 12.519,00 evrov.

III. Vozila se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične 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) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno
pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izklicne
cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR
proračuna št.: 01100-6300109972, sklic: 18
14117-7201001-2007 ter ponudbi priložiti
potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15. dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
– davčna številka,
– številka TRR in ime banke, kamor se
neizbranim ponudnikom povrne vrednost
vplačane kavcije,
– 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 pooblaščencu,
– navedbo premičnin, ki sta predmet ponudbe,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do dne 24. 8.
2007, 10. ure, na naslov Republika Slovenija, Kabinet predsednika Vlade RS, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana pod oznako »javno zbiranje ponudb za prodajo vozil
– ne odpiraj«.
Ponudbe so lahko oddane priporočeno
po pošti ali osebno v času uradnih ur glavne
pisarne: od 8. do 16. ure.
VI. Ponudnik mora ponuditi odkup obeh
vozil v celoti, sicer bo ponudba izločena.
Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino, vendar prodajalec ni dolžan skleniti
pogodbe, če je ponujena kupnina nižja od
izklicne cene. Prodajalec si pridržuje tudi
pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom,
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prav tako lahko vlada ali komisija ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega
poziva k podpisu pogodbe.
IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na naslovu: Generalni sekretariat
vlade, Gregorčičeva 20, Simon Presekar
(tel. 01/478-14-09; simon.presekar@gov.si).
Ogled vozil je mogoč po predhodnem dogovoru z Simonom Presekarjem.
Republika Slovenija,
Kabinet predsednika vlade, Ljubljana
Št. 007-176/2007/7
Ob-21498/07
Na podlagi 24. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS, št.
7/02, zadnja sprememba št. 72/05) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev:
1. Andrej Avsenek, se razreši kot sodni
cenilec, imenovan za strokovno področje
kmetijstva, z dnem 9. 7. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-120/2007
Ob-21420/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni glasilo št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02,
št. 41/05 IN ŠT. 92/05) in določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in št. 77/03) ter sklepa
Občinskega sveta Občine Ajdovščina z dne
28. 6. 2007 objavlja

ne.

javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremični-

Predmet javne ponudbe je prodaja poslopja stare osnovne šole Budanje, stoječe
na parcelni številke 2336/4, poslovna stavba
v izmeri 268 m2 in dvorišče v izmeri 992, vl.
št. 332 k.o. Budanje. Parcelna številka je v
vzhodnem in južnem delu obremenjena s
služnostjo peš hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi.
Poslopje stare osnovne šole Budanje je
bilo zgrajeno leta 1905, pred 30 leti je bil na
severni strani dograjen nadstropni prizidek
s prostorom garaže in shrambe v pritličju
ter družabnim prostorom v nadstropju. Leta
1970 je bilo izvedeno novo ostrešje in obnovljena notranjost.
Stavba je delno podkletena (20,92 m2
uporabne površine), uporabne površine v
pritličju je 176 m2, v prvem nadstropju pa
183 m2. Podstrešje je zaradi nizke višine
skoraj neuporabno. V celoti je poslopje potrebno temeljite obnove.
Komunalna opremljenost: Dostop do
parcele in v objekt je iz lokalne ceste, v
naselju je krajevni vodovod (zaradi višinske
lege objekta je v kleti nameščen hidrofor),
odpadne vode so speljane v greznice, v
naselju je prosto zračno električno in telefonsko omrežje. Ogrevanje prostorov je
centralno, kotlarna je dograjena na severni
strani objekta, na dvoriščnem delu je keson
za plinski rezervoar.

2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za nepremičnino parc. št. 2336/4, k.o. Budanje, znaša 158.600,00 EUR. Uspeli ponudnik bo
tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o.
Budanje.« Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 14. avgusta do
10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 11. uri, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in
brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
16.000,00 EUR na podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina
v primeru neuspele ponudbe.
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 8. 2007.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
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med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
četrtek 2. 8. 2007 od 8.30 do 9.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel.: 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na
tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 478-20/2007
Ob-21426/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
glasilo št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, št. 41/05
in št. 92/05) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in št. 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina z dne 28. 6. 2007
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremič
nine
Predmet javne ponudbe je prodaja:
– parc.št. 215/1, v izmeri 530 m2, vl. št.
1693, k.o. Šturje,
– parc. št. 176/8, v izmeri 148 m2, vl. št.
1502, k.o. Šturje,
– parc. št. 209/5, v izmeri 39 m2, vl. št.
1677, k.o. Šturje in
– parc. št. 1667/20, v izmeri 68 m2, vl.
št. 1756 (plomba št. 1654/2007), k.o. Šturje, ki tvorijo del gradbene parcele št. 30
za gradnjo individualne stanovanjske hiše
v Zazidalnem načrtu Grivče II v Ajdovščini.
Preostala zemljišča, ki so tudi sestavni del
gradbene parcele št. 30, so v zasebni lasti.
Nepremičnine ležijo na obrobju novejše
individualne stanovanjske gradnje pod zaselkom Grivče v Ajdovščini.
V območju gradbenih parcel je izvedeno
cestišče asfaltni prevleki, izgrajeno je vodovodno, električno in kanalizacijsko omrežje.
Strošek komunalne opreme ni zajet v ceno
zemljišča in ga je kupec dolžan poravnati
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
2. Ponudbena cena
Prodajajo se vse parcelne številke skupaj, najmanjša ponudbena cena zanje znaša 27.475,00 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujena
zemljišča, vendar najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišč, plačati tudi davek na
dodano vrednost v višini 20% od dosežene
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za parc. št. 215/1, parc. št. 176/8 in
parc. št. 209/5, vse k.o. Šturje ter davek na
promet nepremičnin v višini 2% od dosežene vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča za parc. št. 1667/20, k.o. Šturje.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnih zemljišč
v ZN Grivče«. Ponudbe, poslane po pošti
ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovšči-
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na, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 14. avgusta
2007 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih
pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob
10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
a) Pogoji in način gradnje individualnih
stanovanjskih hiš so opredeljeni v Zazidalnem načrtu Grivče II (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Tolmin in Nova Gorica, št.
17/96).
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno« in
brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
3000,00 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe.
– izjavo, da je seznanjen in se strinja s
pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
pobudo župana Občine Ajdovščina ustavi
začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 8. 2007.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino za zemljišča, vključno z davkom na
dodano vrednost, v roku 15 dni od izstavitve računa.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
četrtek 2. 8. 2007 od 10. do 10.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po telefonu št. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma
na tel. št. 05/365-91-14, kontaktna oseba
Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
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Št. 109/2007
Ob-21496/07
Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah, ki jo zastopa
župan Edvard Čagran, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo vrtca v Šentilju v Slovenskih
goricah za potrebe vzgoje in varstva
otrok
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/00, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Uredba o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklep 4. redne
seje Občinskega sveta Občine Šentilj z dne
28. 6. 2007.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je naslednja nepremičnina: Zemljiška parcela št. 972/4, v izmeri 3.011 m2, vpisana v
zemljiškoknjižnem vložku 70, pri k.o. Šentilj
in zemljiška parcela, v izmeri 408 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 70, pri k.o.
Šentilj. Oznaka predvidene prostorske enote: območje D1, ki jo določa Urbanistična
zasnova naselja Šentilj in je opredeljena v
Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor - Pesnica za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Maribor - Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Šentilj – spremembe in dopolnitve v
letu 2002 (MUV, št. 11/04).
3. Namen javnega zbiranja ponudb:
ustanovitev stavbne pravice kot posebne
pravice uporabe zemljišča za izgradnjo
objekta – vrtca za potrebe vzgoje in varstva
predšolskih otrok za dobo 16 let. Občina
Šentilj (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v
nadaljevanju: prevzemniku), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem
in prevzemnikom stavbne pravice, v desetih mesecih od pridobitve pravnomočnega
gradbenega dovoljenja izvedel izgradnjo
novega vrtca v neto velikosti 1.230 m2 v
skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne
dokumentacije.
4. Vrednosti nadomestila za stavbno
pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi prevzemnik: Nadomestilo za imetnika
stavbne pravice za zemljišča v skupni velikosti 3.419 m2 znaša brez vključenega DDV
29.061,50 EUR in se poravna v enkratnem
znesku. Prevzemnika stavbne pravice bremenijo stroški DDV, takse in vsi stroški v
zvezi s pridobitvijo urbanistične, projektne,
upravne ter tehnične dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo vrtca za potrebe vzgoje
in varstva predšolskih otrok.
5. Informacije in razpisna dokumentacija:
ponudniki lahko dobijo informacije in razpisno dokumentacijo na sedežu razpisovalca
vsak dan med 8. in 12. uro ali na naslov
razpisovalca pošljejo zahtevek za pridobitev
razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo
razpisovalci po pošti, faksu 02/650-62-10 ali
po e-pošti: tajnistvo@sentilj.si.
6. Oblika in pogoji za predložitev ponudbe: Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo
na podlagi razpisne dokumentacije tako, da
izpolnijo ponudbo, predložijo zahtevana dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter
parafiran vzorec pogodbe, kot to določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je
potrebno upoštevati izdelane idejne zasno-

ve, projektno nalogo in ostale tehnične pogoje. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe do 30. 9. 2007
7. Rok za oddajo ponudb v tajništvo občine Šentilj je 8. 8. 2007 do 9.30 ne glede na
način dostave ponudbe. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici na naslov:
Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, z vidno oznako »Ne
odpiraj – ponudba – stavbna pravica vrtec«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan
naslov ponudnika oziroma pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane
in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju.
8. Drugi pogoji: komisija razpisovalca za
izvedbo in nadzor nad postopkom lahko do
sklenitve predmetne pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov.
Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da
bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec
bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na
kraju samem. Merila za izbor so navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki pri kontaktni
osebi razpisovalca: Nives Erznožnik, tel.
02/650-62-20.
Občina Šentilj
Št. 109/2007
Ob-21497/07
Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah, ki jo zastopa
župan Edvard Čagran, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo prizidka OŠ Rudolfa Maistra v
Šentilju v Slovenskih goricah
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/00, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Uredba o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklep 4. redne
seje Občinskega sveta Občine Šentilj z dne
28. 6. 2007.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je naslednja nepremičnina: Zemljiška parcela št. 495/8, v izmeri 987 m2, vpisana v
zemljiškoknjižnem vložku 505, pri k.o. Šentilj in zemljiška parcelav, v izmeri 105 m2,
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 720, pri
k.o. Šentilj. Oznaka predvidene prostorske
enote: območje C4, ki ga opredeljujejo Prostorski ureditveni pogoji za naselje Šentilj
(MUV, št. 22/01 in 05/03).
3. Namen javnega zbiranja ponudb:
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo
objekta – prizidka k osnovni šoli za dobo 16
let. Občina Šentilj (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu
ponudniku (v nadaljevanju: prevzemniku), ki
bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice,
v desetih mesecih od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, izvedel izgradnjo novega prizidka v neto velikosti 733 m2
v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne
dokumentacije.
4. Vrednosti nadomestila za stavbno
pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi prevzemnik: Nadomestilo za imetnika
stavbne pravice za zemljišča v skupni veli-
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kosti 1.092 m2 znaša brez vključenega DDV
9.282,00 EUR in se poravna v enkratnem
znesku. Prevzemnika stavbne pravice bremenijo stroški DDV, takse in vsi stroški v
zvezi s pridobitvijo urbanistične, projektne,
upravne ter tehnične dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo prizidka k osnovni šoli.
5. Informacije in razpisna dokumentacija:
ponudniki lahko dobijo informacije in razpisno dokumentacijo na sedežu razpisovalca
vsak dan med 8. in 12. uro ali na naslov
razpisovalca pošljejo zahtevek za pridobitev
razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo
razpisovalci po pošti, faksu št. 02/650-62-10
ali po e-pošti: tajnistvo@sentilj.si.
6. Oblika in pogoji za predložitev ponudbe: Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo
na podlagi razpisne dokumentacije tako, da
izpolnijo ponudbo, predložijo zahtevana dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter
parafiran vzorec pogodbe, kot to določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je
potrebno upoštevati izdelane idejne zasnove, projektno nalogo in ostale tehnične pogoje. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe do 30. 9. 2007
7. Rok za oddajo ponudb v tajništvo občine Šentilj je 8. 8. 2007 do 9.30 ne glede na
način dostave ponudbe. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici na naslov:
Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, z vidno oznako »Ne
odpiraj – ponudba – stavbna pravica prizidek šole«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti napisan naslov ponudnika oziroma pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo
upoštevane in bodo zapečatene vrnjene
ponudniku oziroma pošiljatelju.
8. Drugi pogoji: komisija razpisovalca za
izvedbo in nadzor nad postopkom lahko do
sklenitve predmetne pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov.
Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da
bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec
bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na
kraju samem. Merila za izbor so navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki pri kontaktni
osebi razpisovalca: Nives Erznožnik, tel.
02/650-62-20.
Občina Šentilj
Št. 478-0-0032/2007-204
Ob-21682/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 130, z dne 23. 5. 2007 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina 2
stanovanja v I. nadstropju stanovanjske
stavbe, Partizanska 1, Ravne na Koroškem,
katerih skupna izmera je 100,54 m2, in sicer
v skladu z Idejnim načrtom št. F-68/2005,
list 02, katerega je izdelalo podjetje Fima
d.o.o., Otiški vrh 26c, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt naslednje neto koristne povr-

šine v skladu z Idejnim načrtom iz 1. točke
tega razpisa:
– stanovanje 1 v izmeri 47,78 m2;
– stanovanje 2 v izmeri 52,76 m2.
Kolikor se bosta prodali stanovanji ločeno, mora kupec stanovanja številka 2 dopustiti kupcu stanovanja številka 1 izgradnjo
vmesnih sten za sanitarni prostor (kopalnica
+ WC) v skladu z Idejnim načrtom iz prve
točke tega razpisa.
Kupca stanovanj sta dolžna na lastne
stroške zgraditi fekalno kanalizacijo, kanalizacijo odpadnih vod, vodovod, elektro
omrežje in ogrevanje.
Kupca stanovanj sta dolžna Občini Ravne na Koroškem ob podpisu Kupoprodajne
pogodbe zagotoviti služnostno pravico dostopa in vzdrževanja toplovodne instalacije,
ki se nahaja na podstrešju stavbe Partizanska 1, Ravne na Koroškem, preko predmetnih stanovanj.
3. Izhodiščna cena za nepremičnino stanovanje št. 1 je 16.430,11 €.
Izhodiščna cena za nepremičnino stanovanje št. 2 je 18.142,58 €.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Partizanska 1 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, potrdilo o
plačani 10% varščini, ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– natančno navesti, na katero stanovanje se nanaša njihova ponudba;
– ne glede na navedeno lahko ponudnik
poda ponudbo za obe stanovanji skupaj;
– na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem št.
01303-0100009987, uspelemu ponudniku
bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od
prejema sklepa o izboru;
– rok za plačilo celotne kupnine je 8 dni
po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev);
– objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec
lahko prekine in razveljavi postopek prodaje
do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi
tega ne morejo zahtevati odškodnine.
Prodajalec si pridružuje pravico izvedbe
javne licitacije v primeru, da za isto nepremičnino prejme več enakih ponudb. Glede
izvedbe javne licitacije bo prodajalec obvestil te ponudnike.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
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7. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 478-0-0035/2007-204
Ob-21683/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem št. 130, z dne 23. 5. 2007 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina poslovni prostor v pritličju stanovanjske stavbe, Partizanska 1, Ravne na Koroškem, katerih skupna izmera je 42,43 m2, ki je oddan
v najem za nedoločen čas.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin:
Prodajna
površina
Pritličje
Frizerski salon
Frizerski salon
Frizerski salon
WC-zunaj
Skupaj

27,37 m2
12,00 m2
2,10 m2
0,96 m2
42,43 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino, opisano v prejšnji točki je 21.422,71 €.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup poslovnega objekta Partizanska 1 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, potrdilo o
plačani 10% varščini, ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem št.
01303-0100009987, uspelemu ponudniku
bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od
prejema sklepa o izboru;
– rok plačila je 8 dni po podpisu po
godbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
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stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev);
– objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec
lahko prekine in razveljavi postopek prodaje
do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi
tega ne morejo zahtevati odškodnine.
Prodajalec si pridružuje pravico izvedbe
javne licitacije v primeru, da za isto zemljišče prejme več enakih ponudb. Glede izvedbe javne licitacije bo prodajalec obvestil
te ponudnike.
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 478-0-0052/2007-204
Ob-21684/07
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem št. 032-0-0009/2007-107, z dne
27. 6. 2007 objavlja poziv za
javno zbiranje ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina nedograjen prostor v mansardi poslovnega
objekta Kotlje 3a, 2394 Kotlje v II. etaži z
ident. št. 257.ES (896-257), katerega izmera
je 48,31 m2. Objekt leži na zemljišču parc.
št. 94/4, k.o. Kotlje. Prostori so izvedeni
do podaljšane III. gradbene faze, komunalni priključki niso izvedeni (kanalizacijska in
vodovodna instalacija), razen možnosti dovoda elektrike.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino je
21.673,37 €.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prti ovojnici na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup prostora Kotlje 3a – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, potrdilo o
plačani 10% varščini, ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem št.
01303-0100009987, uspelemu ponudniku
bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od
prejema sklepa o izboru;
– rok za plačilo celotne kupnine je 8 dni
po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev);
– objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
Prodajalec si pridružuje pravico izvedbe
javne licitacije v primeru, da za isto nepremičnino prejme več enakih ponudb. Glede
izvedbe javne licitacije bo prodajalec obvestil te ponudnike.
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– podrobnejše informacije dobite pri Katji
Burja.
Občina Ravne na Koroškem
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-21631/07
AS Aktivna Slovenija, Komenskega 12,
Ljubljana, objavlja
Podatke iz bilance stanja
na dan 31. 12. 2006
(v tisočih tolarjev)
Znesek
Konto

Postavka

1

2

Oznaka za
AOP

Tekočega leta

3

4

Prejšnjega
Prejšnjega
leta na dan
leta na dan
31. 12. 2005
1. 1. 2006 po
po SRS
SRS (2006)
(2001)
5

6

SREDSTVA (002+021+037)

001

4.146

2.997

2.997

A.

DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+006+013+014+018)

002

77

100

100

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne omejitve (004+005)

003

0

0

0

00

1.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne omejitve

004

0

0

0

del 13, del 08

2.

Predujmi za neopredmetena sredstva

005

II.

Opredmetena osnovna sredstva (007 do
012)

006

0

0

0

77

100

100

del 02, del 03

1.

Zemljišča

007

0

0

0

del 02, del 03

2.

Zgradbe

008

0

0

0

del 04, del 05

3.

Oprema

009

77

100

100

del 04, del 05

4.

Druga opredmetena osnovna sredstva

010

0

0

0

del 02, del 04

5.

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji
oziroma izdelavi

011

0

0

0

del 13, del 08

6.

Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

012

0

0

0

01

III.

Naložbene nepremičnine

013

0

0

0

IV.

Dolgoročne finančne naložbe (015 do 017)

014

0

0

0

6

1.

Dolgoročne kapitalske naložbe

015

0

0

0

del 07

2.

Dolgoročno dana posojila

016

0

0

0

del 07

3.

Dolgoročni depoziti

017

0

0

0

V.

Dologoročne poslovne terjatve (019+020)

018

0

0

0

del 08

1.

Dologoročne poslovne terjatve do kupcev

019

0

0

0

del 08, 09

2.

Druge dolgoročne poslovne terjatve

020

0

0

0

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA
(022+023+029+032+036)

021

4.069

2.897

2.897

I.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

022

0

0

0

II.

Zaloge (024 do 028)

023

0

0

0

30, 31, 32

1.

1. Material

024

0

0

0

63

2.

2. Proizvodi

025

0

0

0

60

3.

3. Nedokončani proizvodi in storitve

026

0

0

0

65, 66

4.

4. Trgovsko blago

027

0

0

0

del 13

5.

5. Predujmi za zaloge

028

0

0

0
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(v tisočih tolarjev)
Znesek

Konto

Postavka

Oznaka za
AOP

Tekočega leta

1

2

3

4

Prejšnjega
Prejšnjega
leta na dan
leta na dan
31. 12. 2005
1. 1. 2006 po
po SRS
SRS (2006)
(2001)
5

6

III.

III. Kratkoročne poslovne terjatve
(030+031)

029

del 08,12

1.

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

030

del 08, del13,
14,15,16

2.

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve

031

IV.

IV. Kratkoročne finnačne naložbe (033 do
035)

032

17

1.

1. Kratkoročne kapitalske naložbe

033

del 07, del 18

2.

2. Kratkoročno dana posojila

034

del 07, del 18

3.

3. Kratkoročni depoziti

035

0

0

0

10, 11

V.

V. Denarna sredstva

036

4.069

2.529

2.529

19

C.

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

037

0

0

0

Zabilančna sredstva

038

0

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(040+043+047+050+055+060)

039

4.146

2.997

2.997

A.

A. USTANOVITVENI VLOŽEK (041+042)

040

0

0

0

del 90

1.

1. Ustanovitveni vložek

041

0

0

0

del 90

2.

2. Presežek iz prevrednotenja

042

0

0

0

B.

B. PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA
ODHODKOV (044-045+046)

043

-26.528

-20.763

-20.763

del 95

1.

1. Presežek prihodkov

044

0

0

0

del 95

2.

2. Presežek odhodkov

045

26.528

20.763

20.763

del 95

3.

3. Presežek iz prevrednotenja

046

0

0

0

C.

C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(048+049)

047
0

0

0

del 96

1.

1. Rezervacije

048

0

0

0

del 96

2.

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

049

0

0

0

Č.

Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO
054)

050

15.372

727

727

del 98

1.

1. Dologoročne poslovne obveznosti

051

0

0

0

22, del 98

2.

2. Kratkotočne obveznosti do dobaviteljev

052

15.281

526

526

25

3.

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

053

0

0

0

23, 24, 26, 28,
del 98

4.

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

054

91

201

201

D.

D. FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO
059)

055

15.302

23.033

23.033

del 97

1.

1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij

056

0

0

0

del 97

2.

2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb

057

0

0

0

del 27, del 97

3.

3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij

058

15.302

23.033

23.033

del 27, del 97

4.

4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb

059

0

0

0

29

E.

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

060

0

0

0

Zabilančne obveznosti

061

0

0

0

del 99

del 99

0

368

368

0

0

0

0

368

368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opomba:
V stolpec št. 5 vpišite podatke v skladu s prvo b) točko Pojasnila 3 k Uvodu v slovenske računovodske standarde (2006) – primerjalni
podatki za leto 2005 (Uradni list RS, št. 75/06).
V stolpec št. 6 vpišite podatke v skladu s prvo a) točko Pojasnila 3 k Uvodu v slovenske računovodske standarde (2006) – primerjalni
podatki za leto 2005 (Uradni list RS, št. 75/06).
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Podatki iz izkaza prihodkov
in odhodkov
v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
(v tisočih tolarjev)
Znesek

Konto

Postavka

Oznaka za
AOP

1

2

3

PRIHODKI OD POSLOVANJA
(081+086)

080

0

0

A.

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (082 do
084-085)

081

0

0

del 76

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

082

0

0

del 76

2.

Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb

083

0

0

3.

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

084

0

0

4.

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

085

0

0

B.

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI
(087+088-089)

086

0

0

1.

Poslovni prihodki od opravljanja
lastne dejavnosti

087

0

0

2.

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

088

0

0

3.

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

089

0

0

77

C.

FINANČNI PRIHODKI

090

28.653

22.133

78

Č.

IZREDNI PRIHODKI

091

0

0

D.

CELOTNI PRIHODKI
(080+090+091)

092

28.653

22.133

E.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (094 do 096)

093

31.427

6.119

del 70

1.

Nabavna vrednost prodanega blaga

094

0

0

40

2.

Stroški materiala

095

1.483

421

41

3.

Stroški storitev

096

29.944

5.698

F.

STROŠKI DELA (098 do 100)

097

4.901

4.790

1.

Plače in nadomestila plač

098

353

1.313

del 76

del 47

Tekočega Prejšnjega
leta
leta
4

5
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(v tisočih tolarjev)

Konto
1

Postavka

Oznaka za
AOP

2

3

Znesek
Tekočega Prejšnjega
leta
leta
4

5

del 47

2.

Prispevki za socialno varnost zaposlencev

del 47

3.

Drugi stroški dela

100

4.491

3.246

G.

AMORTIZACIJA (102+103)

101

23

15

del 43

1.

Amortizacija, nadomeščena v
breme dolgoročno odoloženih prihodkov

102

23

15

del 43

2.

Druga amortizacija

103

0

0

44

H.

REZERVACIJE

104

0

0

48, 72

I.

DRUGI STROŠKI (106+107)

105

0

0

72

1.

Prevrednotovalni odhodki

106

0

0

48

2.

Ostali drugi stroški

107

0

0

74

J.

FINANČNI ODHODKI

108

0

0

75

K.

DRUGI ODHODKI

109

0

0

L.

CELOTNI ODHODKI (093+097+10
1+104+105+108+109)

110

36.351

10.924

80

M.

PRESEŽEK PRIHODKOV
(092-110)

111

0

11.209

80

M.

PRESEŽEK ODHODKOV (110-092)

112

7.698

0

del 81

N.

DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

113

0

0

del 81

O.

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(111-113)

114

0

11.209

89

P.

PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(112+113)

115

7.698

0

R.

PRESEŽEK PRIHODKOV IZ
PREJŠNJIH LET, NAMENJEN
POKRITJU PRESEŽKA ODHODKOV ALI IZBRANIH STROŠKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

116

0

0

S.

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH
UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU
(na dve decimalki)*

117

0,25

1,00

Š.

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

118

12

12

del 80

099

57

231

Opomba:
Izračun podatka na AOP 117: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so
zaposlenci dobili plačo in nadomestilo plače /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko
(poslovno) leto.
AS Aktivna Slovenija
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Evidence sindikatov
Št. 101-47/2007-4
Ob-20378/07
Temeljni akt – Pravila Sindikata Prospera Plus, s skrajšanim imenom S PP,
Šmartinska 132, Ljubljana, se z dnem 4. 6.
2007 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod
zaporedno številko150.
Št. 101-23/2007-3
Ob-20865/07
1. Pravila sindikata z imenom SKEI Litostroj Jeklo, Litostrojska c. 44, Ljubljana,
se z dnem 10. 4. 2007 hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana. Pravila so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, pod
zaporedno št. 152.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-85/2007-5
Ob-21536/07
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 17. 7. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence (v
nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljevanju:
Telekom Slovenije, d.d.) in Interseek, internetne iskalne tehnologije, d.o.o., Stegne 31, Ljubljana (v nadaljevanju: Interseek d.o.o.) skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Priglašena koncentracija se bo izvedla s
pridobitvijo 75-odstotnega poslovnega deleža v družbi Interseek d.o.o. s strani družbe
Telekom Slovenije, d.d. na podlagi Predpogodbe o prodaji poslovnega deleža v družbi
Interseek d.o.o. Obravnavana transakcija
pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Ob upoštevanju podatkov iz priglasitve
in drugih razpoložljivih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi s koncentracijo družb Telekom Slovenije, d.d. in Interseek d.o.o. ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Urad obravnavani
koncentraciji zato ne bo nasprotoval.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Ob-21525/07
Splošna plovba, podjetje za mednarodne
pomorske prevoze in storitve v pomorskem
prometu, d.o.o., Obala 55, Portorož (v nadaljevanju: Splošna plovba d.o.o., Portorož), v skladu z določili 532. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja, da je od
družbe Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft
mbH, Elbchausse 370, Hamburg, Zvezna
Republika Nemčija prejela sporočilo, da ima
ta družba v Splošni plovbi d.o.o., Portorož
večinski delež.
Splošna plovba d.o.o., Portorož
predsednik uprave Egon Bandelj

da po zmanjšanju znaša 66.767,00 EUR,
znesek 0,18 EUR se razporedi v kapitalske
rezerve.
Direktorica družbe z omejeno odgovornostjo Modema, d.o.o., Kočevje poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Modema, d.o.o., Kočevje
Štefka Mohar, direktorica

Sklici skupščin
Št. 23/7/07

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Št. 512/07
Ob-21427/07
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD -1) in na podlagi
sklepa skupščine družbe z dne 28. 6. 2007,
direktor družbe TAP d.o.o., Bakovska 31,
9000 Murska Sobota, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, vl. št. 069/10221200, matična številka
5924910, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe v višini
706.000.000,00 SIT, preračunan v EUR
po tečaju 239,64, znaša 2.946.086,00
EUR, se zmanjša iz 2.946.086,00 EUR za
446.086,00 EUR in po zmanjšanju znaša
2.500.000,00 EUR.
Direktor družbe TAP d.o.o. poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
TAP d.o.o.
direktor: Matija Donko, inž. str.
Ob-21429/07
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 in na podlagi sklepa
družbenikov družbe Modema, d.o.o., Kočevje, Reška cesta 15, Kočevje, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
z matično številko: 5467845, vložno številko:
11092600 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Zaradi izstopa družbenika Miroslava Ožbolta z dnem 31. 12. 2006 se osnovni kapital
družbe zmanjša za višino njegovega osnovnega vložka, to je za 4.000.000,00 SIT.
Ugotovi se, da znaša osnovni kapital
družbe po izstopu družbenika Miroslava Ožbolta 16.000.000,00 SIT, kar po preračunu v
EUR znaša 66.766,817 EUR.
Zaradi prehoda na EUR se osnovni kapital družbe zmanjša za 0,18 EUR, tako

Ob-21680/07
Preklic

Uprava družbe Stol d.d. preklicuje sklic
11. seje skupščine Stol d.d., ki je bila predvidena za 30. 7. 2007 in katere sklic je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
29. 6. 2007.
11. seja skupščine Stol d.d. je z istim
dnevnim redom, kot je bil že objavljen v
Uradni listu RS, št. 57 z dne 29. 6. 2007 prestavljena in se skliče na dan, 31. 8. 2007 ob
9. uri v prostorih poslovne stavbe Stol d.d.,
Ljubljanska c. 45, 1241 Kamnik.
Stol d.d. Kamnik
uprava
Milan Cerar
Ob-21391/07
Uprava družbe Farm Ihan d.d. na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje
13. sejo skupščine,
ki bo dne 29. 8. 2007, ob 13.30, v prostorih družbe v Ihanu, Breznikova cesta 89.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
4.1 Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 31.876.071,85 SIT. Celotni bilančni
dobiček ostane nerazporejen (preneseni
dobiček) in bo njem odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
4.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
5. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
z EUR.

Predlog sklepa:
Spremeni se 3. člen statuta tako, da se
osnovni kapital družbe Farme Ihan d.d., ki
znaša 986.502.000 SIT in je razdeljen na
986.502 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, po tečaju zamenjave preračuna v znesek 4.116.599,90 EUR.
Vsaka kosovna delnica ima v osnovnem
kapitalu družbe enak delež in pripadajoč
znesek. Delež 1 kosovne delnice v osnovnem kapitalu je 1/986.502.
6. Pooblastilo upravi za pridobivanje in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev izdaja pooblastilo
upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih
delnic, kot sledi:
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa na skupščini družbe;
– pooblastilo velja za pridobitve lastnih
delnic do skupaj 10% osnovnega kapitala
družbe;
– pridobitvena cena delnic ne sme presegati zadnje znane revidirane knjigovodske
vrednosti delnic;
– uprava lahko pridobljene lastne delnice
uporablja za naslednja namena:
– za zamenjavo za lastniške deleže v
drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe ali
– za morebitno odprodajo strateškemu
partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve
nadzornega sveta:
– cena, po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene;
– pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključi,
če so delnice odsvojene za namene in pod
pogoji, določenimi v tem pooblastilu,
– uprava mora na prvi naslednji redni
skupščini po odsvojitvi lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.
7. Sprejem čistopisa statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme čistopis statuta družbe, ki vsebuje spremembe in
dopolnitve sprejete na tej skupščini.
8. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2007 se
imenuje družba Rating d.o.o., Celje.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik v
tednu od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Vsaka
delnica velja en glas.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine na naslov
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družbe. Udeleženci se pred sejo skupščine
prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Način glasovanja.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Farm Ihan d.d.
uprava družbe
direktor
mag. Marko Višnar, DVM, MBA
Ob-21392/07
Uprava družbe Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na podlagi 46. in 78. člena Statuta družbe
sklicuje
10. sejo skupščine,
ki bo dne 29. 8. 2007, ob 15.30, na sedežu družbe, Breznikova cesta 89, 1230
Domžale
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
4.1 Bilančni dobiček za poslovno leto
2006 po stanju na dan 31. 12. 2006 znaša
166.809.392 SIT oziroma 696.083,26 EUR.
4.2 Del bilančnega dobička v višini
18.259,20 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto znesku 0,08 EUR na delnico
razreda B. Dividende pripadajo delničarjem,
ki so deseti dan pred zasedanjem skupščine
vpisani v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri KDD in se izplačajo v roku 60
dni po izvedeni skupščini.
4.3 Preostali del bilančnega dobička v
višini 677.824,06 EUR ostane nerazporejen
(preneseni dobiček) in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
4.4 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Spremenita se šesta in sedma alineja 1. odstavka 1. člena statuta družbe in
sicer tako, da se besedilo »20 SIT« nadomesti z besedilom »0,08 EUR«.
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5.2. Spremeni se 10. člen statuta, ki
se glasi: Osnovni kapital družbe znaša
2.224.954,10 EUR.
5.3. Spremenita se prva in druga točka
1. odstavka 11. člena statuta družbe, in sicer
tako, da se besedilo »1000 SIT) nadomesti
z besedilom »4.17 EUR«.
5.4. Skupščina potrdi čistopis statuta, izdelan skladno z navedenimi spremembami,
ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
6. Pooblastilo upravi za pridobivanje in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
V celoti se nadomesti 27. člen statuta
družbe, tako da se glasi:
Skupščina delničarjev izdaja pooblastilo
upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih
delnic kot sledi:
a) pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa na skupščini družbe;
b) pooblastilo velja za pridobitve lastnih
delnic do skupaj 10% osnovnega kapitala
družbe;
c) pridobitvena cena delnic ne sme presegati zadnje znane revidirane knjigovodske
vrednosti delnic;
d) uprava lahko pridobljene lastne delnice uporablja za naslednja namena:
i) za zamenjavo za lastniške deleže v
drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe ali
ii) za morebitno odprodajo strateškemu
partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve
nadzornega sveta:
e) cena, po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene;
f) pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključi,
če so delnice odsvojene za namene in pod
pogoji, določenimi v tem pooblastilu,
g) uprava mora na prvi naslednji redni
skupščini po odsvojitvi lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.
7. Razveljavitev sklepa skupščine družbe sprejet na 9. seji skupščine družbe dne
7. 3. 2007, pod 8. točko dnevnega reda.
Predlog sklepa: razveljavi se sklep skupščine družbe sprejet na 9. seji skupščine
7. 3. 2007 pod točko 8. dnevnega reda v
zvezi odobrenim kapitalom in izključitvijo
prednostne pravice.
8. Pooblastilo upravi družbe za povečanje osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic (odobreni kapital).
Predlog sklepa:
Za členom 32. statuta se doda nov 32.a
člen, ki se glasi:
Uprava je pooblaščena povečati osnovni
kapital družbe z izdajo novih navadnih imenskih kosovih delnic razreda A za denarne
vložke v prvih petih letih po vpisu sprememb
tega statuta v sodni register. Višino povečanja osnovnega kapitala določi uprava družbe s soglasjem nadzornega sveta, vendar
do največ 50 (petdeset) % osnovnega kapitala družbe, ki obstaja v času sprejemanja
sprememb tega statuta (odobreni kapital),
kar predstavlja največ 1.112.477,05 EUR.
Uprava je pooblaščena, da lahko deloma
ali v celoti izključi prednostno pravico do novih delnic iz prejšnjega odstavka tega člena,
če za to pridobi soglasje nadzornega sveta
in če so delnice uporabljene za naslednja
namena:
– za zamenjavo za lastniške deleže v
drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe ali

– za morebitno odprodajo strateškemu
partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve
nadzornega sveta:
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem
členom ustrezno uskladi besedilo Statuta
družbe, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.
9. Sprejem čistopisa statuta
Predlog sklepa: skupščina sprejme čistopis statuta družbe, ki vsebuje spremembe in
dopolnitve sprejete na tej skupščini.
10. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2007 se
imenuje družba Rating d.o.o., Celje.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik v
tednu od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi 10
dni pred skupščino. Vsaka delnica velja en
glas. Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine na naslov
družbe. Udeleženci se pred sejo skupščine
prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Način glasovanja.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne
osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Emona Farma Ihan, d.d.
uprava družbe
direktor
mag. Marko Višnar, DVM, MBA
Ob-21393/07
Na podlagi 6. točke Statuta družbe Svilanit d.d. uprava družbe, skupaj z nadzornim
svetom družbe, sklicuje
13. skupščino delničarjev
družbe Svilanit d.d.
za dne 31. 8. 2007, ob 9. uri, na sedežu
družbe v Kamniku, Kovinarska 4 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine
in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalko glasov Damjana Habjan. Skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in revizorskim poročilom za
poslovno leto 2006, podelitev razrešnice
upravi ter nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe je seznanjena s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in z revizorskim poročilom za poslovno leto 2006.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podeljuje razrešnica za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2007, se na predlog
nadzornega sveta imenuje družba KPMG
Slovenija d.o.o..
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, z letnim poročilom uprave in
nadzornega sveta ter predlogom statuta je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu družbe, od dneva objave
sklica skupščine do začetka skupščine vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinško-depotni družbi d.d.,
Ljubljana, na dan 27. 8. 2007 in ki bodo
sami, ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
dnem, ko bo zasedanje skupščine, to je najmanj do vključno dne 28. 8. 2007, na naslov
družbe Svilanit d.d., Kamnik, Kovinarska 4.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pooblastilo oziroma izpisek iz
sodnega registra.
Svilanit d.d.
uprava
Ob-21394/07
Na podlagi 8.1 točke Statuta delniške
družbe sklicujem
12. redno skupščino
družbe Agroservis d.d., Kroška ulica 58,
9000 Murska Sobota,
ki bo v torek 28. 8. 2007, ob 15. uri, v
prostorih notarja Franca Šömna, Glavni trg
4, 9240 Ljutomer.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika 12. redne skupščine se izvoli odvetnik Boris Kolmanič, za preštevalca glasov
se izvolita Jože Hodošček in Mirjana Sobočan. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Franc Šömen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila uprave za poslovno leto 2006 in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom uprave za poslovno leto 2006 in
pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v
preteklem poslovnem letu, ki ga je predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel revidirano Letno poročilo
za leto 2006.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček za leto
2006 znaša 113.842.022,33 SIT oziroma
475.054,34 EUR.
b) Bilančni dobiček za leto 2006 v višini 113.842.022,33 SIT oziroma 475.054,34
EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
c) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 ter upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnico za leto 2006.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe, ki zastopajo interese kapitala,
zaradi poteka mandata.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za 4
letni mandat izvolita naslednji članici, ki zastopata interese kapitala: Petra Mlakar, Erika Režek.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe
imenuje Audit & CO d.o.o. iz Murske Sobote za pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2007.
6. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina na podlagi osme alineje prvega
odstavka 247. člena ZGD-1 z namenom
kasnejšega umika delnic pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu družbe in na
račun družbe kupi lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala. Najvišja nakupna
cena 1 delnice ne sme presegati 1093,54
EUR, najnižja nakupna cena pa ne sme biti
manjša od 546,77 EUR. Pooblastilo velja
18 mesecev.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
7. Predlogi delničarjev.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi v časopisu Večer tega sklica v tajništvu
uprave, na sedežu družbe v Murski Soboti,
Kroška ulica 58.
8. Način glasovanja.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
9. Udeležba na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Murski Soboti,
Kroška ulica 58.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
10. Ponovno zasedanje skupščine.
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Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 28. 8. 2007 ob
16. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Agroservis d.d.
uprava družbe
direktor
Silvo Flisar
Ob-21395/07
Na podlagi točke H.C. statuta družbe
Celjske mesnine d.d. Celje, uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Celje, Cesta
v Trnovlje 17,
ki bo v četrtek 30. avgusta 2007, ob
10. uri, na sedežu družbe v Celju, Cesta v
Trnovlje 17, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednika skupščine: Boštjan
Marovt.
– Preštevalki glasov: Matejo Vrečko,
Karmen Korošec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe Celjske mesnine d.d. Celje na dan
31. 12. 2006 65.108.985,43 SIT oziroma
271.694,98 EUR.
Bilančni dobiček se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2007 skupščina imenuje družbo Valuto
d.o.o..
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2006 z mnenjem
revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled vsak delovni dan med 11. in 13. uro v
tajništvu družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki naj-
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kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana
(vpisani vključno do 20. 8. 2007). Prijava je
možna tudi prek pošte ali faksa, kateremu
pa mora slediti priporočena pošta.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.
Št. 42/07
Ob-21396/07
Uprava družbe na podlagi 7.4. člena Statuta delniške družbe Nizke gradnje d.d., Puhova ulica 6, Ptuj, sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Nizke gradnje
gradbeno, storitveno trgovska družba
d.d., Puhova ulica 6, Ptuj,
ki bo v sredo, 29. 8. 2007, ob 12. uri,
na sedežu družbe CPM, Iztokova ulica 30,
Maribor in predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damjan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta Petra Poš in Danijel Hausmeister.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Breda Horvat iz Maribora.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, razdelitvi dobička
za leto 2006 ter sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2006, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto
2006 v višini 9.833.667,65 SIT oziroma
41.035,16 EUR prenese v naslednje leto
kot nerazporejen.
c) Upravi in nadzornemu svetu skupščina
podeljuje razrešnico za delo v letu 2006.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2007 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Puhova ulica 6, Ptuj, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure od dneva
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objave do vključno dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
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 na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in deponirano na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 12.30 na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 30 minut pred začetkom
skupščine.
Nizke gradnje d.d.
direktor družbe
Mitja Omulec
Ob-21397/07
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d.
sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2007, ob 13.
uri, na sedežu družbe na Čatežu z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo družbe za leto 2006
– informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje revizijska
družba DINAMIC d.o.o., Ljubljanska cesta
26, Novo mesto.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji najmanj
tri dni pred sejo skupščine (to je do vključno
27. 8. 2007) pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 13.30 na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-21398/07
Uprava družbe Avtomerkur d.d., na podlagi 36. člena statuta družbe sklicuje
10. redno skupščino družbe
Avtomerkur d.d.,
ki bo 30. 8. 2007, ob 14. uri, na sedežu
družbe na Samovi 14 v Ljubljani.
Dnevni red:
Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Anton Marolt, za preštevalca glasov se določi
Andrej Novak.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
Bilančni dobiček 2006.
Seznanitev z letnim poročilom uprave o
poslovanju za leto 2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2006, o ugotovitvi
bilančnega dobička ter mnenjem revizorja
o računovodskih izkazih za poslovno leto
2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
2.1. Ugotovitev bilančnega dobička
Bilančni dobiček za leto 2006 znaša 0,00
SIT.
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2006 in se direktorju za poslovno leto 2006 podeli razrešnica.
2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 in se predsednici in vsem drugim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2006 podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizijo
poslovanja za leto 2007 se imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana.
Obrazloženi predlogi sklepov, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta
iz 282 člena ZGD -1 z mnenjem revizorja, so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe na Samovi 14 v Ljubljani, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro v času od
dneva objave sklica skupščine do dneva
skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je pisna prijava
delničarja najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
dokazilom o zakonitem zastopanju.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so 23. 8. 2007 vpisani
v delniško knjigo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitve evidenc.
Avtomerkur d.d.
uprava družbe
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Ob-21399/07
Na podlagi 17. člen a statuta delniške
družbe Komunalna operativa d.d., Povšetova 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
13. skupščino delničarjev
Komunalna operativa d.d., Povšetova 8,
Ljubljana,
ki bo v torek 28. 8. 2007, ob 15. uri, v
prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Seznanitev skupščine s poslovnim poročilom uprave za leto 2006 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega in
revizijskega poročila, pokrivanje izgube tekočega leta in podelitev razrešnice.
Predlogi sklepov:
Skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto 2006 in mnenjem revizorja.
Na predlog uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bo izguba za leto
2006, v višini 17.931.770,69 SIT, pokrila iz
drugih rezerv iz dobička.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2006.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, vpisani v KDD na dan 15. 8. 2007,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci
morajo v istem roku vložiti vsa pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 16. uri
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Komunalna operativa d.d., Ljubljana
uprava
Št. 1/2007
Ob-21400/07
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Cimos d.d., Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, predsednik uprave sklicuje
11. redno skupščino družbe
Cimos d.d., Avtomobilska industrija,
Koper.
Skupščina bo v četrtek, 30. avgusta
2007, ob 14. uri, v veliki sejni sobi poslovne
stavbe na sedežu družbe v Kopru, Cesta
Marežganskega upora 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za
predsednika skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov Vida
Žerjal in Katja Bonin.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 z mne-

njem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina Cimos d.d.
se je seznanila z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2006.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe za leto
2006 v višini 506.108.367,91 SIT oziroma
2.111.952,80 EUR se uporabi tako, da se
odvede v druge rezerve iz dobička.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2006.
4. Podelitev nagrade nadzornemu svetu
za delo v letu 2006 ter določitev nove višine
sejnin ter povračila stroškov nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Članom nadzornega sveta se podeli
nagrada za delo v letu 2006 v skupni višini
15.000,00 EUR bruto, v breme tekočega
poslovanja.
4.2. Predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 1.072,50 EUR bruto,
članu nadzornega sveta pa v višini 825,00
EUR bruto na sejo.
Če vodi sejo nadzornega sveta zaradi
odsotnosti predsednika njegov namestnik ali
drug član nadzornega sveta, je ta upravičen
do sejnine v enaki višini, kakor bi jo prejel
predsednik.
Predsednik in člani nadzornega sveta
so upravičeni do sejnine v navedeni višini,
če so sodelovali pri delu na redni ali izredni
seji. V primeru dopisne seje so upravičeni
do sejnine v višini 80 odstotkov.
Predsedniku in članom nadzornega
sveta se povrnejo tudi vsi potrebni stroški
(dnevnica in kilometrina) v zvezi z njihovim
delom v nadzornem svetu, v višini najvišjega zneska, ki se po veljavnih predpisih ne
všteva v davčno osnovo.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo
Renoma, podjetje za revizijo in svetovanje,
d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo:
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini ter letnim poročilom, je delničarjem na
vpogled od dneva objave sklica skupščine
pa do dneva zasedanja, vse delovne dni v
tednu, od 8. do 12. ure, v pravni službi na
sedežu družbe v Kopru. Gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh
družbe www.cimos.eu in na spletnih straneh
Ljubljanske borze http://seonet.ljse.si.
Nasprotni predlogi:
Delničarji so dolžni nasprotne predloge
podati v pisni obliki. Nasprotni predlogi, ki
v tej obliki niso podani, se ne štejejo za nasprotne predloge.
Pogoji udeležbe:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan objave sklica
skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije in svojo udeležbo na skupščini pisno
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prijavijo družbi do 27. 8. 2007. Pooblaščenci
morajo prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.
Delničarji, ki svoje udeležbe niso prijavili,
se skupščine ne morejo udeležiti. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Cimos d.d. Avtomobilska industrija
Franc Krašovec
predsednik uprave
Ob-21401/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Tabor Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, Tabor 9, uprava sklicuje
skupščino družbe
Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9, Ljubljana
Skupščina bo v sredo, dne 29. 8. 2007,
ob 15. uri, na sedežu družbe v Ljubljani,
Tabor 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave je:
Skupščina izvoli:
– Za predsednika skupščine: Damjan
Škofič,
– preštevalki glasov: Maja Drnovšek,
Zdenka Trček Perdan,
– skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprejetje letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina sprejme poročilo o poslovanju delniške družbe Tabor Ljubljana v
letu 2006, kot letno poročilo za leto 2006, v
vsebini, kot je predloženo skupščini.
3. Uporaba bilančnega dobička in odločanje o razrešnici.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe
Tabor Ljubljana, d.d. na dan 31. 12. 2006, ki
znaša 119.371.000 SIT oziroma 498.126,35
EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli med delničarje in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge sklepov z utemeljitvami, letno poročilo za leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisno poročilo nadzornega sveta skupščini,
je delničarjem dostopno v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, ves čas od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Predlogi sklepov z utemeljitvami
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so objavljeni tudi na spletni strani družbe
www.hotelpark.si.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice je, da delničar vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra, ki
dokazuje upravičenost za zastopanje.
Tabor Ljubljana, d.d.,
direktor družbe
Darko Kudeljnjak
Ob-21402/07
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške
družbe SMELT, vodenje investicijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana - Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
14. redne seje skupščine
delničarjev družbe SMELT, vodenje
investicijskih projektov d.d., Pot k
Sejmišču 30, Ljubljana - Črnuče,
ki bo dne 31. 8. 2007, ob 14. uri, v sejni
sobi v IV. nadstropju upravne stavbe PC Promont, Pot k Sejmišču 30, Ljubljana - Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske
komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
na podlagi poročila verifikacijske komisije.
Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: potrdi se tri člansko verifikacijsko komisijo, izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2006.
3. Uporaba dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2006 v višini 12,37 EUR se v celoti razporedi v preneseni dobiček družbe.
3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2006.
3.3. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2006.
Gradivo za dnevni red (letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta, poročilo revizorja) s predlogi sklepov in utemeljitvami je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Smelt d.d. Ljubljana, Pot k sejmišču 30, v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do dneva seje skupščine
delničarjev družbe. Sklic skupščine družbe
je objavljen tudi na spletni strani družbe.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
– drugi sklic skupščine dne 31. 8. 2007 ob
14.30 na istem kraju z istim dnevnim redom.
Na drugem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala
(točka 11.6 Statuta družbe)
SMELT d.d.
uprava družbe
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Ob-21403/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., sklicujeta uprava in nadzorni svet
skupščino družbe
Murka, trgovina in storitve, d.d., Lesce,
Alpska cesta 45,
ki bo v sredo, 29. avgusta 2007 ob 11.
uri, v Lescah, v Hotelu Krek, Hraška cesta,
TNC Lesce, 4248 Lesce.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in preštevalca glasov, po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta za leto 2006 ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
znaša 173.308.000 SIT oziroma 723.201,47
EUR. Dobiček se ne razdeli in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih letih;
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v letu 2006 in
upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2006.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki vključuje letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta za
leto 2006 ter predloge sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe po predhodni najavi oziroma bo delničarjem posredovano na njihovo pisno zahtevo, naslovljeno na upravo družbe Murka,
trgovina in storitve, d.d., Alpska cesta 45,
4248 Lesce.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji
svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno
prijavijo na naslov Murka, trgovina in storitve,
d.d., Alpska cesta 45, 4248 Lesce, in sicer
tako, da družba prijavo prejme najkasneje do
vključno ponedeljka, 27. avgusta 2007, ko
morajo prijave prispeti na naslov družbe.
Murka, trgovina in storitve, d.d.
direktor
Darko Kundeljnjak
Ob-21404/07
Na podlagi 7.5 člena statuta delniške
družbe »Polident« sklicujem
14. sejo skupščine,
ki bo 30. 8. 2007, ob 13. uri, na sedežu
družbe v Volčji Dragi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Branko Pečečnik, za preštevalko
glasov Anica Žakelj, za notarko Eva Lučovnik in za zapisničarko Anica Švara.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 in podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 in poročilom nadzornega
sveta,

b) upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2006,
c) ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2006:
– ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2006 je 622.234,65 EUR
– bilančni dobiček za leto 2006 se uporabi:
– o uporabi bilančnega dobička v višini
622.234,65 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki najpozneje 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma deponirajo pisno pooblastilo za zastopanje.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine 15 minut pred
začetkom zasedanja.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 13. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do zasedanja
skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi pri
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
vabila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure in potem skupščina ponovno zaseda. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
»Polident« d.d.
direktor
Dani Pečečnik
Ob-21405/07
Uprava družbe na podlagi 26. člena Statuta družbe sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe STILLES d.d.,
Inženiring in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v torek 28. 8. 2007, ob 10. uri,
na sedežu družbe, na Savski cesti 13, v
Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določita Darja Gračner in Marko Vouk. Skupščini prisostvuje notar Alojz
Vidic.
2. Letno poročilo za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2006, z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta in
uprave družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2006 v višini 12.487.145,88 SIT
(52.107,94 EUR) razvrsti v druge rezerve
iz dobička.
3.2. Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
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Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Stilles d.d. za
leto 2007 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijska hiša Bo Consulting d.o.o.,
Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta
Predlog sklepa:
5.1. Določi se sejnina članom in predsedniku nadzornega sveta družbe za udeležbo
na posamezni seji nadzornega sveta družbe
v višini 520,00 EUR bruto za predsednika in
400,00 EUR bruto za vsakega člana nadzornega sveta družbe.
5.2. Za dopisno sejo se določi sejnino
v višini 80% sejnine iz prve točke tega
sklepa.
5.3. S tem sklepom se nadomesti sklep
št. 4 skupščine delničarjev družbe z dne
4. 9. 2003.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica v tajništvu uprave in
sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure od
dneva objave, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 25. 8. 2007.
STILLES d.d.
uprava – direktor
Štefan Teraž
Ob-21406/07
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Zvezda, tekstilna tovarna d.d. Kranj, Savska c.
46, uprava družbe vabi delničarje na
9. sejo skupščine
družbe Zvezda, tekstilna tovarna d.d.,
Kranj,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2007, ob 12.
uri, na sedežu družbe v Kranju, Savska
c. 46.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta se za predsednico skupščine
imenuje Bojana Misjak in preštevalki glasov:
Irena Maselj in Erika Skubic. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marija Murnik.
Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006, seznanitev s
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
Zvezda d.d., o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto
2006, pokrivanje bilančne izgube za leto
2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1 Skupščina družbe Zvezda d.d. se
seznani s predstavitvijo revidiranega letnega poročila družbe za leto 2006. Skupščina
se seznani s poročilom nadzornega sveta
družbe Zvezda d.d. o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2006.
3.2. Bilančna izguba za leto 2006 se pokriva del iz bilančnega dobička in del iz zakonskih rezerv.
3.3. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v
letu 2006.
Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Za revizorja poslovanja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje Constantia
plus svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala.
Predlog sklepov:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se zaradi poteka mandata 19. 7. 2007 razrešita
dosedanja člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.
5.2. Na predlog nadzornega sveta se z
dnem 19. 7. 2007 imenujeta v nadzorni svet
Slobodan Paripović in Nada Aleš, kot predstavnika kapitala, za mandatno dobo 4 let.
5.3. Skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev v nadzorni svet družbe imenoval
Jerneja Orehek, za mandatno dobo 4 let.
Sprememba višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi 6.10 člena statuta družbe se
določi višina sejnine za predsednika nadzornega sveta v višini 200 EUR, za člana
nadzornega sveta pa v višini 150 EUR. Za
dopisne seje se izplačuje sejnina v višini
70% sejnine.
Prijava in udeležba na skupščini:
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v centralnem registru pri
KDD, po stanju zadnjega dne prijavnega
roka od dneva objave.
– Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
tajništvu direktorja, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
– Kolikor delničarji želijo, da se njihovi
morebitni predlogi k posameznim točkam
dnevnega reda objavijo, jih morajo v pisni
obliki sporočiti družbi najkasneje v sedmih
dneh od dneva objave sklica.
Zvezda, tekstilna tovarna, d.d., Kranj
uprava družbe
Ob-21407/07
Na podlagi ZGD-1 in statuta družbe Cetis-graf, d.d., Celje direktor sklicuje
15. skupščino delničarjev,
ki bo 29. 8. 2007 ob 10.30, v poslovnih
prostorih (soba 508), na naslovu Čopova
24, Celje.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006, odločanje o
delitvi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Pod 1/ se predlog sklepa glasi: za predsednico skupščine se imenuje Barbara Regulj. Za preštevalki glasov se imenujeta Mira
Zakrajška in Bernarda Gregla. Za notarja se
imenuje Srečko Gabrilo iz Žalca.
Pod 2/ se predlog sklepa glasi:
I. Skupščina se seznani z letnim poročilom, za poslovno leto 2006, z revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2006.
Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno
leto 2006 v znesku 30.718.365,66 SIT, ki
se deli:
a) 30.050.856,00 SIT (125.400 EUR) za
izplačilo dividend oziroma 0,38 EUR na delnico in
b) zadržani dobiček 667.509,66 SIT
(2.785,47 EUR).
Dividenda se izplača delničarjem, ki
bodo na dan 31. 8. 2007 vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani.
Dividenda se izplača najkasneje do 30. 9.
2007.
II. Podeli se razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta družbe za poslovno
leto 2006.
Pod 3/ se predlog sklepa glasi:
Ugotovi se, da je z dnem 13. 3. 2007
Uroš Rožič odstopil z mesta člana nadzornega sveta, zato se za dobo štirih let
za člana nadzornega sveta izvoli Matejo
Cvetko.
Tako nadzorni svet sestavljajo Anton Tropenauer in Mateja Cvetko kot predstavnika
delničarjev, Bernard Gregl pa kot predstavnik delavcev.
Pod 4/ se predlog sklepa glasi: za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje
družba JPA-Abeceda revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Predlagatelj sklepa pod zaporedno št. 3
in 4 je nadzorni svet sam, v ostalih primerih pa sta predlagatelja direktor in nadzorni
svet.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe
Cetis-graf, d.d., Celje vknjižene na računu
vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Delničar, pooblaščenec delničarja ali zakoniti zastopnik mora
na skupščino prinesti osebni dokument in
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi. Vsaka delnica na skupščini družbe
zagotavlja en glas.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo direktorju družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Delničarjem predlagamo, da dvignejo glasovnice pred začetkom zasedanja
skupščine med 10.15 in 10.30.
Gradivo za vse točke dnevnega reda
skupaj s sprejetim letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled vsak delavnik od 27. 7. 2007 do 29. 8. 2007 med
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8.15 in 9. uro pri direktorju družbe v poslovnih prostorih na Čopovi 24, Celje, v pisarni
št. 607.
Cetis-graf d.d.
direktor
mag. Srečko Gorenjak
Ob-21408/07
Na podlagi določil 295. in 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06) in točke 8.4 statuta družbe
Termoplasti Plama d.d. Podgrad, Hrušica
104, Podgrad, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,
Podgrad,
ki bo dne 29. 8. 2007, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Hrušici 104, Podgrad, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava:
Izvoli se:
– za predsednika skupščine Vidmar Viljem,
– preštevalki glasov: Primc Andreja in
Janičijevič Vesna.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila z revizorjevim mnenjem za poslovno leto 2006,
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta družbe.
Predlogi sklepov, ki jih predlagata uprava
in nadzorni svet:
2.1 Bilančni
dobiček
v
višini
511.524.857,95 SIT, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2006 v višini
152.051.754,35 SIT in prenesenega dobička preteklih let v višini 359.473.103,60 SIT,
se uporabi za naslednje namene:
– za izplačilo nagrade upravi se uporabi
5.000.000,00 SIT (20.864,63 EUR) iz dela
bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta
2006,
– za izplačilo nagrade nadzornemu svetu se uporabi 5.000.000,00 SIT (20.864,63
EUR) v razmerju 1,5 za predsednika in 1 za
člana nadzornega sveta, iz dela bilančnega
dobička, ki izvira iz dobička leta 2006,
– o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 501.524.857,95 SIT
(2.092.826,15 EUR) bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.2 Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006 in jim podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sklepanje o predlogu za
preoblikovanje delniške družbe Termoplasti
– Plama d.d., v družbo z omejeno odgovornostjo Termoplasti – Plama d.o.o., s sedežem v Hrušici 104, Podgrad.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Termoplasti – Plama d.d., se preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo Termoplasti
– Plama d.o.o., z naslednjimi podatki:
– Firma: Termoplasti – Plama d.o.o., proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, Podgrad.
– Skrajšana firma: Termoplasti – Plama
d.o.o., Podgrad.
– Sedež družbe je v Podgradu, poslovni
naslov je Hrušica 104, 6244 Podgrad.
– Za poslovodjo – direktorja družbe se
imenuje: Jože Ceglar.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Dejavnost: dejavnost družbe se po preoblikovanju ne spreminja.
– Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa
v sodni register.
Družba Termoplasti – Plama d.d. izjavlja,
da bo delničarjem, ki bodo nasprotovali preoblikovanju, ponudila za pridobitev njihovih
pridobljenih deležev denarno odpravnino v
višini 55,00 EUR za eno delnico.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni
svet: za revidiranje poslovnega poročila in
računovodskih izkazov za leto 2007 se imenuje družbo Abeceda revizija d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda:
Gradivo k točki 2:
– utemeljitev predloga sklepa o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe,
– letno poročilo Termoplasti-Plama d.d.
in skupine 2006 in revizorjevi poročili delničarjem Termoplasti-Plama d.d.,
– Pisno poročilo nadzornega sveta.
Gradivo k točki 3: – utemeljitev predloga
sklepa o preoblikovanju.
Gradivo k točki 4: – utemeljitev predloga
sklepa za imenovanje revizorja.
Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
vsak delovni dan od 12. do 14. ure v službi
za splošne zadeve.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v Centralnem registru pri
KDD po stanju na zadnji prijavni dan.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 14. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. Za veljavno sklepanje o preoblikovanju družbe je potrebna večina 90%.
Termoplasti – Plama, d.d.
uprava
Ob-21409/07
Uprava družbe Gradis IPGI d.d., Industrijska cesta 2, Ljubljana v soglasju z
nadzornim svetom družbe sklicuje
11. redno letno sejo
skupščine družbe,
ki bo v sredo, dne 29. avgusta 2007 z
začetkom ob 11. uri, v notarski pisarni Nade
Kumar na Slovenski 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št.1.:
Skupščina imenuje predsednika ter preštevalko glasov po predlogu uprave.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednico skupščine se imenuje
Mojca M. Fink.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa št. 2.: družbeniki sprejemajo letno poročilo družbe.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe
Gradis IPGI d.d., in sicer ob seznanitvi z
letnim poročilom, Poročilom o neodvisni
preiskavi računovodskih izkazov za leto
2006 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe
Gradis IPGI d.d. v poslovnem letu 2006.
Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2006.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.
V skladu z zakonom je potrebno imenovati tudi revizorja za poslovno leto 2007.
Naloge revizorja je v letu 2006 opravljala družba Pricewaterhousecoopers d.o.o.,
Cesta v Kleče 15 iz Ljubljane.
Za leto 2007 je predlagana za pooblaščenega revizorja družba KPMG Slovenija
d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Gre za renomirano revizijsko družbo na
Slovenskem, ki se je izkazala kot ena najboljših, pri svojem delu pa uporablja tudi
znanje in izkušnje revizorjev iz tujine.
Predlog sklepa št. 4.: za pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna
cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo vsaj 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine. Udeleženci skupščine bodo
ob prihodu na skupščino, najprej pol ure
pred njenim začetkom, podpisali seznam
prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in
glasovalne lističe. 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.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu, ob
11.30 (ponovni sklic). Ob ponovnem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih
družbe v Ljubljani, na Dunajski cesti 22
(osmo nadstropje) v času od 6. 8. 2007
do dneva skupščine vsak delavnik med 9.
in 10. uro.
Gradis IPGI d.d.
direktor družbe
Boris Kitek
Ob-21410/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 31. člena
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Statuta delniške družbe SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, uprava sklicuje
4. skupščino
delniške družbe SIP družba
pooblaščenka d.d., Šempeter v
Savinjski dolini,
ki bo dne 30. 8. 2007, ob 12. uri, na
sedežu družbe SIP družba pooblaščenka
d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova
ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalk glasov ter
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar po predlogu sklicatelja.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006.
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2006 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2006.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2006 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2006
znaša 431.720,48 SIT in ostane nerazporejen.
V skladu z 2. točko 294. člena Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe v tajništvu uprave in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega
dne prijave na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
pravni službi vsak delovni dan od 8. do
10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica, da jih po
300. členu Zakona o gospodarskih družbah objavi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
30. 8. 2007 ob 12.30 v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence,
da se pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri
preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom

potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini
predsednik nadzornega sveta
Ladislav Ajdnik
direktor
Alojz Oberžan
Ob-21411/07
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Fragmat TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško, Spodnja Rečica 77,
uprava družbe sklicuje
14. skupščino družbe
Fragmat TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško,
ki bo v četrtek, dne 30. avgusta 2007, ob
9. uri, v sejni sobi družbe Fragmat TIM, d.d.,
Spodnja Rečica 77, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednico skupščine se imenuje Evelino Kotnik Perko, za preštevalca
glasov Gorana Čopa in Leonido Gaberšek.
Skupščino se seznani, da seji prisostvuje
notarka Katja Fink iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine Fragmat Tim za leto 2006, revizorjevim
mnenjem, s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnih poročil, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Fragmat Tim za leto 2006, z revizorjevimi
mnenji ter s poročilom nadzornega sveta z
dne 17. 7. 2007 o sprejemu letnih poročil.
2.2. Na predlog uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta ostane bilančni dobiček družbe za leto 2006 v višini
824.240.564,52 SIT (3.439.620,11 EUR)
nerazporejen in se bo o njem odločalo v
naslednjih letih.
2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2006.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa:
3.1. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2007 skupščina imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo
skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne
lističe. 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 v tajništvu uprave na sedežu
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družbe v Laškem, Spodnja Rečica 77, od
dneva objave sklica skupščine, vsak delavnik
med 10. in 12. uro ter med 13.30 in 15. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
Fragmat TIM, d.d.
uprava družbe
Ob-21412/07
Na podlagi določila 18. člena Statuta
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
9. sejo skupščine družbe
Turistično podjetje Portorož, d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2007, ob 13. uri, v prostorih Jahtnega kluba,Cesta solinarjev 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Turistično podjetje Portorož, d.d. za leto
2006, z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za leto 2006
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s poročilom
družbe Turistično podjetje Portorož,d.d. z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Iz sredstev nerazporejenega dobička iz
leta 2006 se izplača nagrada članom nadzornega sveta v višini 2.400.000,00 SIT ali
10.015,02 EUR bruto in nagrada upravi delniške družbe v višini 1.200.000,00 SIT ali
5.007,51 EUR bruto.
Preostanek bilančnega dobička leta 2006
v višini 1.119.572 tisoč SIT ali 4.671,9 tisoč
EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Poleg tega se predlaga skupščini v sprejem sklep o vračilu obveznosti za neizplačane dividende pred letom 2002 (neznani podatki) nazaj v nerazporejeni dobiček v višini
2.669,5 tisoč SIT (11.139,63 EUR).
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2006.
3. Uskladitev sejnin članom nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe sprejme sklep, da se
uskladijo sejnine članom nadzornega sveta
družbe, in sicer: za predsednika nadzornega
sveta določi sejnina v višini 300 EUR (cca
70.000,00 sit) neto in za člane nadzornega
sveta v višini 200 EUR (cca 47.928,00 sit
neto).
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2007 imenuje
KPMG Slovenija, Podjetje za revizijo in poslovno svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je na voljo na sedežu
družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delavnik od 10. do 12. v tajništvu družbe Cesta solinarjev 6, Portorož.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji in njihovi poo-
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blaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj
3 dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena
pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine vpisati
v listo udeležencev.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, z istim dnevnim
redom, ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Turistično podjetje Portorož, d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-21413/07
Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1,
d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 31. 8. 2007, ob 14. uri, na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik: odvetnik Dušan Kecman,
– preštevalka glasov: Petra Kapl.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za l. 2006 z mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
24.641.039,21 EUR uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 17.749.089,64 EUR (leto 2001 v
znesku 1.644.620,62 EUR, leto 2002 v
znesku 2.457.117,79 EUR, leto 2003 v
znesku 5.028.804,47 EUR, leto 2004 v
znesku 4.047.044,32 EUR in leto 2005
v znesku 4.571.502,44 EUR) ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2006 v
višini 5.413.797,13 EUR ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
1.447.095,00 EUR oziroma 65 EUR bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini
31.057,44 EUR bruto za izplačilo nagrad
članom nadzornega sveta;
Dividende in nagrade članom nadzornega sveta se izplačajo iz prenesenega čistega
dobička za leto 2000 v znesku 612.691,46
EUR in iz prenesenega čistega dobička za
leto 2001 v znesku 865.460,98 EUR.
2.2. Knjiženje se opravi na dan 1. 1.
2007. Dividende in nagrade članom nadzornega sveta se izplačajo najkasneje do
10. 10. 2007. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani na
dan skupščine.
2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
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3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2007 se na
predlog nadzornega sveta imenuje družbo
BDO EOS Revizija d.o.o., Dunajska cesta
106, Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih uprave v Ljubljani, Vodovodna cesta 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
A1, d.d.
uprava družbe
Franc Jakša
Ob-21414/07
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine družbe
Dana d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2007, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Marjana Urbič,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Novak in Matjaž Kirn.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Tonček Bevc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Dana d.d. za leto 2006, s konsolidiranim letnim poročilom skupine Dana
za leto 2006, s poročilom nadzornega sveta
ter odločanje o uporabi bilančnega dobička
in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2006
v višini 398.156.211,73 SIT se uporabi za
naslednje namene:
a) Za izplačilo nagrade upravi po 26. členu
statuta družbe se uporabi 4.644.000,00 SIT
(19.379,07 EUR) iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2006.
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 393.512.211,73 SIT
(1.642.097,36 EUR) bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe Dana d.d. za
poslovno leto 2006.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007 skupščina imenuje
družbo Abeceda revizija, d.o.o., Dunajska
101, Ljubljana.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
1. Zaradi postopka prehoda na evro
dosedanji osnovni kapital v znesku SIT
404.231.000 znaša 1.686.826,07 EUR, zato

se spremeni 1. stavek 1. odstavka 10. člena
statuta družbe tako, da odslej glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.686.826,07 EUR in je razdeljen na
404.231 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
2. Skupščina sprejme predlagano spremembo statuta družbe in čistopis v predlagani obliki.
5. Sejnina za člane nadzornega sveta
v evrih.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo sejnina v višini
250 EUR neto na sejo za člana nadzornega
sveta in 350 EUR neto za predsednika nadzornega sveta ter povračilo stroškov prihoda
na sejo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice
oziroma glasovalne kartice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe, to je na dan 27. 8. 2007, in so vpisani v centralnem registru pri KDD, po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v računovodstvu, na sedežu družbe
na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Dana d.d.
uprava družbe
Ob-21415/07
Uprava družbe na podlagi 295. člena
ZGD-1 in člena 7.4 statuta družbe sklicuje
14. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d. d.,
Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v torek, 28. avgusta 2007, ob 12.
uri, v Rdečem salonu Grand hotela Union,
Miklošičeva 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Ugotovi se, da je za predsednika skupščine za obdobje 4 let izvoljen Miha Martelanc, za namestnika predsednika pa Igor
Dolenc.
Izvolita se 2 preštevalki glasov: Nada
Zadel in Marica Žun.
Notarski zapis zasedanja skupščine bo
opravila notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev skupščine z:
– uskladitvijo statuta z evrom,
– z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2006 in s skupinskim letnim poročilom
za leto 2006,
– s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in skupinskega
letnega poročila ter predloga za uporabo
bilančnega dobička s sklepoma nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila.
3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2006 in o podelitvi
razrešnice.
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Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:
1. Višina bilančnega dobička družbe
Dnevnik, d.d. na dan 31. 12. 2006 znaša
4.327.343,61 EUR (1.037.004.623,33 SIT).
Bilančni dobiček za leto 2006 se uporabi
tako, da se:
– nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih
let (2004 in 2005) v višini 2.481.398,13 EUR
(594.642.248,63 SIT) se uporabi tako, da
se:
– izplačajo dividende v višini 1.127.222,46
EUR (270.127.590,31 SIT),
– o preostanku čistega dobička v višini
1.354.175,67 EUR (324.514.658,32 SIT) se
uporaba določi v prihodnjih poslovnih letih
(preneseni dobiček);
– za nerazporejeni čisti dobiček iz
leta 2006 v višini 1.845.945,48 EUR
(442.362.374,70 SIT) uporaba tega določi v
prihodnjih letih (preneseni dobiček).
Višina dividende na delnico znaša 3,39
EUR (812,38 SIT) bruto.
Dividende za leto 2006 se izplača na
račune upravičencev po sprejemu sklepa
na skupščini najkasneje do konca koledarskega leta.
Dividende se izplača delničarjem, ki
bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD.
2. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizijo poslovanja Dnevnika, d.d. in
skupine povezanih podjetij Dnevnik, d.d. za
poslovno leto 2007 se imenuje Renoma,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
5. Seznanitev skupščine z odstopom
člana nadzornega sveta družbe in izvolitev
nadomestnega člana sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Predsednik uprave skupščino seznani,
da je Marjan Božnik, zastopnik interesov
delničarjev, posredoval odstopno izjavo s
funkcije člana in namestnika predsednika
nadzornega sveta družbe Dnevnik, d.d. z
dnem 4. 8. 2006.
Izvoli se nadomestna članica nadzornega sveta Tamara Groznik, za mandatno obdobje do 5. 9. 2008, tj. do izteka mandata
njenega predhodnika.
Skupščine se smejo udeležiti delničarji
družbe, vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, ki
svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to
je do vključno petka, 24. 8. 2007. Delničar,
ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno
pravico na sklicani seji.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali prek pooblaščenca na
podlagi pooblastila.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Udeležence prosimo, da se pol ure pred
začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.

Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu
z zakonom ali statutom družbe, razen v
zadevah, v katerih zakon ali statut družbe
predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.
Gradivo za skupščino je od dneva sklica
skupščine delničarjem na vpogled v pravno-kadrovskem splošnem oddelku Dnevnika, d. d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana vsak
delavnik od 9. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo, priporočeno po pošti na naslov uprave ali pa
jih oddajo osebno na sedežu družbe v 7
dneh po objavi sklica v Uradnem listu RS
ter s tem upravi omogočijo pripravo njenih
stališč.
Dnevnik, d. d.
uprava
Ob-21416/07
Na podlagi 25. člena Statuta KZ-FIN d.d.
in sklepa 5. seje nadzornega sveta KZ-FIN
d.d., Ljubljana z dne 27. 6. 2007, uprava
KZ-FIN d.d., sklicuje
10. zasedanje skupščine
KZ-FIN d.d., finančne družbe, Ulica
Jožeta Jame 12, Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2007, ob 12.30, v prostorih KZ-FIN d.d., Ulica Jožeta Jame 12,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, razglasitev sklepčnosti in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
g. Gregor Rigač.
b) Skupščina se seznani, da je na seji
skupščine prisotna notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: skupščina KZ-FIN d.d. Ljubljana je seznanjena z letnim poročilom o
poslovanju za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
4. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe dobička oziroma pokrivanju izgube
in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe:
a) Dobiček
leta
2006
v
višini
13.339.728,08 SIT ostane nerazporejen;
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
5. Preračun zneska osnovnega kapitala
iz SIT v EUR.
V statutu določen osnovni kapital v višini
114.352.000,00 SIT se z dnem uvedbe evra
preračuna po tečaju zamenjave 1 EUR =
239,64 SIT in znaša 477.182,44 EUR. Spremeni se 1. stavek 9. člena statuta družbe,
tako da se glasi: Osnovni kapital družbe
znaša 477.182,44 EUR in je razdeljen na
114.352 navadnih kosovnih delnic.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
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Imenuje se nov član nadzornega sveta v
skladu s predlogom nadzornega sveta.
7. Sklep o likvidaciji družbe.
Skupščina družbe v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejme naslednji sklep
o začetku redne likvidacije družbe KZ-FIN
finančna družba d.d., Ulica Jožeta Jame 12,
1000 Ljubljana, matična št. 5503736, davčna številka 92733972, ki jo zastopa in predstavlja predsednik uprave Matej Golob.
7.1. Delničarji družbe KZ-FIN d.d. ugotavljajo, da nimajo več ekonomskega interesa,
da družba nadaljuje z opravljanjem svoje
dejavnosti.
7.2. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Matej Golob. Postopek likvidacije se
začne dne 30. 9. 2007. Z dnem začetka likvidacije, tj. 30. 9. 2007, preneha pooblastilo za zastopanje predsedniku uprave. Odtlej
družbo zastopa likvidacijski upravitelj.
7.3. Skupščina pooblasti predsednika
nadzornega sveta družbe, da z likvidacijskim upraviteljem podpiše pogodbo o delu.
7.4. Likvidacijski upravitelj opravlja vsa
opravila likvidacijskega postopka v skladu
s 412. členom ZGD. Začetna likvidacijska
bilanca se sestavi na dan 30. 9. 2007.
7.5. Upniki lahko likvidacijskemu upravitelju prijavijo svoje terjatve najkasneje v roku
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS
na sedež družbe, Ulica Jožeta Jame 12,
1000 Ljubljana. Družba nima delničarjev, ki
bi imeli delnice na prinosnika.
7.6. Z dnem prejema sklepa o vpisu likvidacije v sodni register se firmi družbe doda
pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi
»KZ-FIN finančna družba d.d. – v likvidaciji«
s skrajšano firmo »KZ-FIN finančna družba
d.d. – v likvidaciji«.
7.7. Likvidacijski upravitelj je upravičen
nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih
poslov.
7.8. O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev premoženja odloča nadzorni svet
družbe.
7.9. Na osnovi tega sklepa se preostanek likvidacijske mase, po poplačilu upnikov
in izteku šestmesečnega zakonskega roka
po objavi sklepa, razdeli med delničarje v
denarju, lahko pa tudi v naravi. Tudi družba
se lahko namesto poplačila v denarju prenese na posameznega delničarja ali skupino
delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Skupščine se lahko
udeležijo tudi člani uprave in nadzornega
sveta družbe.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne in v istih
prostorih, ob 12.45. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen
nasprotni predlog k predlogom sklepov po
posameznih točkah dnevnega reda, in sicer
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na naslov: KZ-FIN d.d., Ulica Jožeta Jame
12, 1000 Ljubljana.
Vljudno prosimo vse udeležence skupščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svojo prisotnost.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
je na vpogled do dneva skupščine, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro, v tajništvu
KZ-FIN d.d., Ulica Jožeta Jame 12, Ljub
ljana.
KZ-FIN d.d.
uprava
Ob-21417/07
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20,
Kranj, sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 8. 2007, ob 10. uri, na
sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2006.
4. Prenehanje mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev.
Z iztekom mandata, dne 24. 8. 2007,
preneha mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delničarjev Darku Prezlju in Gojku Bogataju.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev imenujeta Stane Remic in
Gojko Bogataj
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2007 imenuje
revizijsko družbo Roedl & Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. uri.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je
prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred
skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Cestno podjetje Kranj d.d.
direktor
Ob-21418/07
Na podlagi statuta družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 8. 2007, ob 9. uri, na poslovnem naslovu družbe, Jezerska cesta
20, Kranj z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Franc
Kosi, za preštevalca glasov se izvolita
Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za
notarja se povabi Vojko Pintar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni
svet predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička podeli razrešnica, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem leto 2006.
4. Prenehanje mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta, predstavnikom
delničarjev.
Z iztekom mandata, dne 26. 8. 2007,
preneha mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev Darku Prezlju, Iztoku Tonejcu in Janezu Pircu.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenujejo, Darko Prezelj, Iztok
Tonejec in Janez Pirc.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2007 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o. iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, dan po
objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik
od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela
na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
CPK Invest, družba pooblaščenka d.d.
direktor
Ob-21419/07
Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d. uprava sklicuje

10. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 30. 8. 2007 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja Čepon, univ. dipl. prav.,
– Preštevalki glasov: Ljudmila Kropec,
Gabrijela Modic.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2.a) Predložitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (282. člen Zakona o gospodarskih
družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006, ter
se jima podeli razrešnica.
3. Izvolitev predstavnikov delničarjev v
nadzorni svet.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: nadzorni svet ugotavlja da 29. 7. 2007 poteče mandat članom
nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev Branku Omerzuju, Marjanu Zaletelju in
Iztoku Pušu in predstavnikoma delavcev
Božu Božoviču in Marku Čeponu.
Skupščina za mandatno obdobje štirih
let izvoli člane nadzornega sveta mag. Petra
Puhana, Iztoka Puša in Marjana Zaletelja,
predstavnike delničarjev.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet: Marko Čepon in Božo Božovič.
4. Sprejem
sklepa
o
izplačilu
nadomestila(sejnine) za udeležbo na sejah
nadzornega sveta.
Nadzorni svet in uprava družbe predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi sejnina:
– Predsedniku nadzornega sveta se izplača sejnina v višini 430 EUR bruto,
– Članom nadzornega sveta se izplača
sejnina v višini 330 EUR bruto.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje družbo LM Veritas d.o.o. Dunajska
cesta 106, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih kosovnih delnic, ki so vpisani v

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
delovne 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.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
SŽ-Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana d.d.,
direktor družbe
Dimitrij Podobnik, univ. dipl. inž. str.
Ob-21421/07
Uprava družbe skupaj z nadzornim svetom na podlagi določila točke 5. C statuta
družbe Cvetje Čatež d.d., Topliška 34, Čatež
ob Savi, sklicuje
15. redno zasedanje skupščine
delniške družbe Cvetje Čatež d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2007, na sedežu družbe
na Čatežu ob Savi, Topliška 34, s pričetkom
ob 15. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
»Izvolijo se delovna telesa v naslednji
sestavi:
– skupščino bo vodil Drago Kovačevič,
– za preštevanje glasov se imenujeta
Martina Lubšina in Jožica Budič.
Ugotovi se prisotnost notarja gospoda
Andreja Doklerja iz Brežic.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine.«.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2006, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2006.
Predlog sklepov:
»1. Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2006 z revizorjevim mnenjem
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2006 znaša 0,00 EUR, saj je bil
dobiček, ki je nastal iz učinkov prisilne poravnave, v skladu z zakonom uporabljen za
oblikovanje kapitalskih rezerv.
3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za leto 2006 «.
Letni poročili, revizijsko poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem
dostopni na sedežu družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.

Predlog sklepa:
»Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja za poslovno leto 2007 imenuje revizijsko družbo UHY Constantia d.o.o. Ljubljana.«.
Delničarji – lastniki prednostnih delnic o
vseh predlogih glasujejo ločeno, na posebnem zasedanju, ki poteka istočasno.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 13. in 14. uro.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo v pisni obliki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem.
Cvetje Čatež d.d.
uprava
Ob-21422/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. – 40. člena
Statuta Kovinoplastike Lož d.d. uprava družbe sklicuje
13. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v četrtek, dne 30. avgusta 2007,
ob 16. uri, v prostorih jedilnice družbe v
Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg
pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se, da
je skupščina sklepčna. Za preštevalki glasov se izvolita Mateja Stanič Rudolf in Meta
Turk. Ugotovi se prisotnost notarja.
2.) Predložitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta in sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice.
Skupščina se je seznanila z revidiranim
letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za
leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2006 v znesku 7.153.670.737 SIT, ki ga
sestavljajo preneseni dobiček iz preteklih
let v znesku 6.543.740.674 SIT in nerazdeljeni čisti dobiček za leto 2006 v znesku
609.930.063 SIT, se uporabi na naslednji
način:
– Del bilančnega dobička iz preteklih let
v višini 100 SIT bruto na delnico, kar znese 282.547.100 SIT, se uporabi za izplačilo
dividend.
– Članom nadzornega sveta se skladno
z doseženimi rezultati in opredelitvijo v statutu družbe podeli za delo in odgovornost
plačilo v višini 11,5 mio SIT. Plačilo se med
člani NS izvede na podlagi kriterijev, ki jih je
NS sprejel na 18. redni seji dne 6. 7. 2006.
Plačilo se izplača v gotovini.
– Članom uprave se za leto 2006 izvede
plačilo za delo in odgovornost v višini 11,5
mio SIT. Med člane uprave se plačilo razdeli
v razmerju plač po individualnih pogodbah.
Plačilo se izplača v gotovini.
– Preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in fizičnih oseb razen
delnic, ki so v skladu lastnih delnic.
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Rok za izplačila dividend delničarjem ter
nagrad upravi in nadzornemu svetu je 60 dni
od dneva sprejetja sklepa na skupščini.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2006 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
3.) Imenovanje revizorja za leto 2007
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2007 revizijsko družbo
KPMG, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
4.) Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se spremeni 23. člen statuta in se po novem glasi:
Nadzorni svet sestavlja 5 članov, od katerih 3 člane, ki so predstavniki delničarjev,
voli skupščina, 2 člana, ki sta predstavnika
delavcev pa imenuje Svet delavcev v skladu
z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in o tem obvesti skupščino družbe.
5.) Imenovanje članov NS
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za člane nadzornega sveta naslednje kandidate:
– Nahtigal Antona,
– Simčič Draga,
– Troha Branka.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2006, poročilom nadzornega sveta
po 282. členu ZGD-1 ter predlogi sklepov po
navedenem dnevnem redu z utemeljitvami,
so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v vložišču Kadrovske in pravne
službe, vsak delovni dan od 11. do 14. ure,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi
na internetni strani družbe.
Udeležba na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD-Centralno klirinški depotni
družbi d.d. dne 20. 8. 2007 in ki bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem zasedanja skupščine, to je do vključno 27. 8. 2007.
Delničar, ki ne izpolni te obveznosti, izgubi
pravico do glasovanja in udeležbe na seji.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci
ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina,
bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Kovinoplastika Lož d.d.
uprava družbe
Ob-21423/07
Uprava družbe Motvoz d.d. Grosuplje,
Taborska 34, Grosuplje, na podlagi 36. člena
Statuta Motvoz d.d. sklicuje
11. skupščino družbe
Tekstilna tovarna Motvoz in platno d.d.
Grosuplje,
ki bo dne 28. 8. 2007, ob 9. uri, na sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa.
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje notar Marjan Kotar
iz Grosupljega.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Motvoz d.d. za leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta
potrdil letno poročilo o poslovanju družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila Motvoz d.d. za poslovno
leto 2006, pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila in potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
Predloga sklepa:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2006 v višini 35.132.458,06 SIT ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta, s katero
potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2006.
4. Predlog za nagrajevanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o
nagrajevanju članov nadzornega sveta družbe
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina delniške družbe izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic kot
sledi:
– Pooblastilo za pridobitev lastnih delnic
velja 18 mesecev od dneva izdaje,
– Pooblastilo velja za pridobitev delnic
do skupaj 10.282 delnic družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe,
– Pridobitvena cena delnic ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnic.
– Družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za
naslednje namene, pod naslednjimi pogoji:
– za zamenjavo za lastniške deleže v
drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe ali
– za morebitno odprodajo strateškemu
partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve
nadzornega sveta družbe.
– Cena, po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove nakupne cene.
6. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje za revizorja za leto
2007 pooblaščeno revizijsko družbo:
»JPA-Abeceda Revizija« podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova
28, 1001 Ljubljana.
7. Seznanitev skupščine s programom
prestrukturiranja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi program prestrukturiranja v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta
skupščini, letnim poročilom je delničarjem
na vpogled vse delovne dni v tednu od
dneva objave sklica skupščine do vključ-
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no 27. 8. 2007 od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe
Motvoz d.d. Grosuplje.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko
uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in tisti
delničarji ki so 3 dni pred sklicem skupščine
vpisani v register delnic pri KDD centralna
klirinška depotna družba d.d..
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Tekstilna tovarna Motvoz in platno d.d.
uprava
mag. Anton Lakner
Ob-21430/07
V skladu z določili statuta družbe Iskra
Telekom Holding d.d., Ljubljanska cesta
24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje
7. redno skupščino družbe
Iskra Telekom Holding d.d..
Skupščina bo dne 6. 9. 2007 ob 14. uri,
v prostorih družbe Iskratel d.o.o., Ljubljanska c. 24a, Kranj, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednico skupščine se izvoli
Viktorija Vehovec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Jože Rožman.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2006 znaša 807.847.491,62 SIT in ostane
nerazporejen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da na podlagi odstopne izjave z dnem sklepa skupščine preneha mandat članu nadzornega sveta Samu
Rošu in se za novega člana nadzornega
sveta z mandatom do poteka ostalih dveh
članov izvoli Darko Vusar. Novoizvoljeni
član nastopi mandat naslednji dan po izvolitvi na skupščini.

4. Določitev sejnin.
Predlog sklepa:
4.1. Nadzorni svet na predlog uprave
predlaga skupščini, da so sejnine in drugi
prejemki članov nadzornega sveta družbe
Iskra Telekom Holding enaki zneskom sejnin in drugih prejemkov članov nadzornih
svetov, kot so določeni s sklepom Vlade RS
o stališčih glede nagrajevanja članov NS in
upravnih odborov v javnih podjetjih.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007
Predlog sklepa:
5.1. Za pooblaščeno revizijsko hišo se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
6. Sprememba statuta zaradi uvedbe kosovnih delnic in zaradi prehoda na euro.
Predlog sklepa:
6.1.:Osnovni kapital družbe, ki znaša
286.713.000,00 SIT, se preračuna v evre
na način iz prvega odstavka 693. člena
ZGD-1, tako, da le-ta znaša 1.195.593,21
EUR. Razlika v višini 838,94 EUR, ki izhaja
iz preračunavanja, se razporedi v kapitalske
rezerve. Vse delnice se pretvorijo v kosovne
delnice, in sicer tako, da vsaka 1 delnica z
nominalnim zneskom postane 1 kosovna
delnica brez nominalnega zneska. Spremeni se 5. člen Statuta družbe Iskra Telekom
Holding d.d., Kranj tako da po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.195.593,21 EUR in je razdeljen na
286.713 kosovnih delnic. Delnice so razdeljene na dva razreda in sicer:
– 114.685 prednostnih delnic serije A;
– 172.028 navadnih delnic serije B.
Vse delnice so v celoti vplačane.«.
6.2. Sprejme se čistopis statuta.
Vpogled gradiva:
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin,
vsak delovni dan od dneva objave dalje med
9. in 10. uro.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred pričetkom
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 15. uri v
istih prostorih z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Iskra Telekom Holding d.d.
direktorica družbe
Viktorija Vehovec
Ob-21489/07
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava
družbe sklicuje
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9. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 30. avgusta 2007 ob 8.
uri v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli pa
Magdo Logar.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročilom družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2006,
s strani nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2006,
in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGG-Družba
pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto
2006.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2006.
5. Pokrivanje izgube za leto 2006.
Predlog sklepa: na osnovi 64. člena
ZGD-1 je iz kapitalskih rezerv družbe (konta 916.001) pokrita naslednja ugotovljena
bilančna izguba družbe:
a) Izguba tekočega leta, iz izkaza poslovnega izida v znesku 3.265.800,70 SIT,
b) Prenesena izguba na kontu 931.001
v znesku 11.227.413,42 SIT nastala zaradi
prevrednotenja naložb pri uskladitvi z novimi
SRS dne 1. 1. 2006 (15. točka prehodnih
določb SRS).
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta družbe se
za revizorja družbe za poslovno leto 2007
imenuje Tekos Revizija d.o.o. Potoki 38,
Kobarid.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev imenujejo: Miloš Mervič, Silvester Peljhan in Iztok Mlekuž.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan med 9. in 11.
uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 27. 8. 2007 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu
oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zasto-

pniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 8.30, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-21490/07
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 30. avgusta 2007 ob 8.30
v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli
Magda Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2006 s strani
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2006.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2006 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba Tekos Revizija d.o.o., Potoki
38, Kobarid.
7. Seznanitev skupščine z imenovanjem
člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: v skladu s sklepom sveta delavcev družbe z dne 29. 6. 2006 je za
novo članico nadzornega sveta, predstavnico delavcev, imenovana Dragica Klobučar z
mandatom do 25. 5. 2010.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev imenujeta mag. Ljubo
Čibej, z mandatom do 17. 7. 2009 in Simon
Kovšca z mandatom do 17. 7. 2011.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro, pri Magdi Logar.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 27. 8. 2007 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu
oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 9. uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG Tolmin d.d.
uprava družbe
Ob-21491/07
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Universal obrtno podjetje d.d., Ivančna Gorica in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica,
ki bo v ponedeljek, dne 27. 8. 2007 s pričetkom ob 13. uri v sejni sobi na upravi družbe na Malem Hudem 4a, Ivančna Gorica.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Direktor družbe odpre skupščino in predhodno ugotovi navzočnost.
Predlog sklepa:
»a) Za predsednika skupščine se imenuje Jože Nosan.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta
Jelka Kastelec in Vendel Vaš.
c) Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Marjan Kotar.«.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
»a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2006.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček iz leta
2006 v vrednosti 464.796,69 EUR se uporabi za naslednje namene:
Del bilančnega dobička, tj. 417.690,99
EUR se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček, del prenesenega čistega dobička v skupnem znesku 47.105,70 EUR se
razdeli in sicer preostali dobiček iz leta 1999
v znesku 29.204,77 EUR in celoten iz leta
2001 v znesku 9.613,21 EUR ter del dobička iz leta 2002 v znesku 8.287,72 EUR:
– delničarjem se izplača dividenda 1,70
EUR bruto na delnico oziroma skupno
45.425,70 EUR.
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– članom nadzornega sveta se kot udeležba v dobičku za leto 2006 skupaj izplača
1.260,00 EUR bruto, ki se razdeli članom
nadzornega sveta v enakih zneskih.
– direktorju se kot poslovna nagrada za
leto 2006 izplača 420,00 EUR bruto.
Dividenda pripada delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine.
Delničarjem se izplača dividenda najkasneje v 60 dneh od dneva skupščine.
c.) Skupščina družbe podeli upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2006.«.
3. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: »Upravo družbe se pooblasti, da v obdobju 18 mesecev pridobi lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala, po najnižji ceni 4,17 EUR in najvišji
ceni 34,57 EUR za delnico.
Lastne delnice se bodo pridobile zato,
da se ponudijo v odkup delavcem družbe
ali z njo povezanim družbam, torej iz razloga
po drugi alineji prvega odstavka 247. člena
ZGD-1.«.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled pri Jožetu Kastelec na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti
najmanj 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem
roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe
Št. 1-11407
Ob-21492/07
Na podlagi 11. in 16. člena Statuta družbe
Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opreme
d.d., Industrijska ulica 4, Lendava in Zakona
o gospodarskih družbah uprava sklicuje
16. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v petek, 31. 8. 2007, ob 9. uri, v sejni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika se izvoli odvetnik Kristijan
Anton Kontarščak, za preštevalca glasov
pa osebi, ki ju predlaga uprava. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marija
Zag-Gyöfi.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2006, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
za leto 2006 ter odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Bilančni dobiček družbe, ki znaša na
dan 31. 12. 2006 65.121.479,67 SIT, ostane
nerazporejen.
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2. Skupščina ne podeli razrešnice za
poslovno leto 2006 upravi družbe, ki jo je
v tem letu predstavljal direktor mag. Štefan
Kepe.
3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2006, s
čimer se potrdi in odobri njegovo delo v
tem letu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2007.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
letnega poročila za leto 2007 se imenuje
revizijska družba Audit & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Murska Sobota.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana
nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: ugotovi se,
da je član nadzornega sveta Matjaž Vnuk
podal odstopno izjavo z dnem 31. 8. 2007
in se glede na navedeno za novega člana
nadzornega sveta izvoli mag. Andrej Kržič,
stanujoč Tavčarjeva cesta 11, 3320 Velenje.
Mag. Andrej Kržič je imenovan za mandatno
obdobje 6 let od 1. 9. 2007 do 1. 9. 2013.
6. Pooblastilo skupščini za nakup lastnih delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
v skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
skupščina pooblašča upravo, da v imenu
in za račun družbe v roku 18 mesecev od
dneva sprejema tega sklepa lahko pridobi do 10% vseh izdanih delnic družbe po
najnižji nakupni ceni 4 EUR za delnico in
najvišji nakupni ceni 6,5 EUR za delnico.
Skupščina pooblašča upravo, da po
lastni presoji lahko pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, prav tako pa pooblašča nadzorni svet,
da v primeru prej navedenega umika lastnih
delnic s strani uprave uskladi Statut družbe
s sklepom uprave o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom lastnih delnic.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD po stanju na tretji dan pred skupščino
in 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, zakoniti zastopniki pa so
dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarjev (izpisek iz sodnega
registra oziroma sklep o imenovanju).
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino (letno
poročilo za leto 2006, poročilo revizorja,
poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in besedilo sprememb in dopolnitev statuta), kakor tudi obrazložitev
sklepov skupščine, je na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe Varstroj d.d.,
Industrijska ulica 4, Lendava, od sklica
skupščine do dneva skupščine od 9. do
13. ure.
Varstroj d.d., Lendava
predsednik uprave mag. Drago Šulek
član uprave Matjaž Vnuk

Ob-21493/07
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Železna cesta 14, v skladu z 31. členom statuta družbe
sklicuje
redno skupščino
RD d.d.,
ki bo v torek 28. 8. 2007, ob 8.30 v prostorih družbe Marketing Galeb d.o.o. Industrijska cesta 2 e, Izola.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o prisotnosti se ugotovi, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe v
zvezi s predlaganim dnevnim redom.
2. Imenovanje predsedstva skupščine in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: v skladu z 38. členom
statuta predsedujočega skupščine predlaga nadzorni svet. Sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju predsednika
skupščine Viljem Orla in imenovanje za preštevalca glasov Bohinec Aleša. Skupščini
prisostvuje notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
3. Obravnava poslovanja družbe v obdobju 2003–2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovanjem družbe v obdobju 2003–2005.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2006, z revizijskim poročilom revizorja, pisnim poročilom NS k
letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in NS.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom uprave za leto
2006, z revizijskim poročilom revizorja ter s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila. Dobiček iz leta 2006
ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
5. Umik delnic iz organiziranega trga.
Predlog sklepa: na predlog uprave, skupščina sprejme sklep o umiku delnic družbe
iz organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Razvojna družba izjavlja, da bo od delničarjev družbe, ki nasprotujejo umiku delnic iz
organiziranega trga vrednostnih papirjev, na
njihovo zahtevo odkupila delnice družbe. Za
izračun kupnine se upošteva zadnji enotni
tečaj delnice, ki je veljal na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev.
6. Sprememba sestave nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina z dnem 28. 8.
2007 razreši naslednje člane nadzornega
sveta: Koren Klavdija, Živec Dimitrij, Orel
Viljem, Grom Bojan, Stopar Irena. Skupščina na mesto razrešenih članov nadzornega
sveta izvoli nove člane nadzornega sveta in
sicer: Orel Viljem, Valter Flajs, Stopar Irena,
Grom Bojan, Bohinec Aleš. Mandat jim prične teči dne 28. 8. 2007.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2007 na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje
revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane.
V skladu z določili 68. člena ZNVP in
36. člena statuta družbe se skupščine lahko
udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s priporočeno pošto), tako da bo na naslov RD
d.d., prispela najpozneje do 25. 8. 2007.
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Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo KDD o vknjižbi delnic po stanju
na dan 21. 8. 2007.
– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri KDD, potrdilo KDD o številu delnic RD, d.d., na depoju borznoposredniške hiše po stanju na
dan 21. 8. 2007 in potrdilo oziroma izjavo
borznoposredniške družbe, da je določena oseba lastnik določenega števila delnic
RD, d.d., ki so sicer na njenem depoju pri
KDD.
Ob priglasitvi na skupščino se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom. Kolikor gre za zastopanje drugih delničarjev ali pravnih oseb pa s
pooblastilom za zastopanje.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled delničarjem ali njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo s potrdilom KDD
in z osebnim dokumentom, vsak delavnik od 28. 7. 2007 dalje do vključno dne
skupščine med 12. in 14. uro in sicer na
naslovu Izola, Industrijska cesta 2 e, II.
nadstropje.
Zaradi nemotenega registriranja udeležencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred začetkom njenega dela.
Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno v
skladu z določili 42. člena statuta RD, d.d.,
in sicer 4. 9. 2007 ob 13. uri na isti lokaciji.
RD d.d.
direktor
Tomaž Jeločnik
Ob-21494/07
Na podlagi določila 31. člena Statuta
delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe
sklicuje
4. redno sejo skupščine
družbe Kompas hoteli Bled, d.d.,
ki bo v torek dne 28. 8. 2007 ob 13. uri v
sejni dvorani na sedežu družbe, Cankarjeva
cesta 2, Bled ter vabi delničarje družbe, da
se skupščine udeležijo.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlogi sklepov:
a) Izvolijo se predlagani organi skupščine.
b) Na skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar g. Stane Krainer iz Radovljice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe
o potrditvi letnega poročila za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa 3.1.
Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2006 znaša 32.037.428 SIT. Za izplačilo dividend se nameni 200.000 EUR in
sicer iz naslova nerazporejenega dobička
iz leta 2005 v znesku 22.904.993 SIT in
dela dobička za 2006 v znesku 25.023.007
SIT. Preostali dobiček iz leta 2006 v znesku
29.270,66 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 3.2.
Upravi družbe in nadzornemu svetu
družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2006.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta,
ki zastopajo interese delničarjev:

Predlog sklepa 4.:
Skupščina družbe odpokliče članici nadzornega sveta Miro Đošić in Tatjano Ahačič
s čimer jima preneha mandat člana nadzornega sveta.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa 5.: za člana nadzornega
sveta družbe za mandatno dobo štirih let se
imenujeta Luka Tatić in Milorad Sikima.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki se morajo pred sejo skupščine izkazati s
pisnim pooblastilom.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo vsaj 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo pri upravi
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj 10 dni pred skupščino
vpisani v delniško knjigo družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. ure do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine dalje.
Če skupščina na dan prvega sklica ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine
v sredo dne 29. 8. 2007 ob 13. uri na istem
naslovu in prostoru z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas Hoteli Bled, d.d.
uprava družbe
v.d. direktorja
Miloš Ažman
Ob-21495/07
Na podlagi 295. člena (ZGD-1) in
41. člena Statuta Kovinoplastike Lož Družbe
pooblaščenke d.d. uprava družbe sklicuje
9. redno skupščino
in ločenega zasedanja delnic
B Kovinoplastike Lož Družbe
pooblaščenke d.d.,
ki bo v torek 28. 8. 2007, ob 18. uri, v
jedilnici Kovinoplastike Lož v Ložu, Lož, C.
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalce glasov se izvoli Meto
Turk, Matjaža Lekan in Metodo Vrtar. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne
16. 7. 2007 o sprejemu letnega poročila za
leto 2006.
3. Spremembe kapitala iz tolarjev v EUR,
spremembe statuta v zvezi z uvedbo kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Uskladi se besedilo statuta družbe, tako
da se tolarji preračunajo v EUR, kot sledi:
Skupščina sprejme naslednje spremembe statuta družbe:
1. Spremeni se 9. člen statuta tako, da se
glasi: »Osnovni kapital znaša 1.563.002,84
EUR«.
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2. Spremeni se 1. točka 10. člena statuta
družbe tako, da se pred besedo »kosovnih«
doda besedo »imenskih«.
3. Doda se na konec odstavka pod 5. alinejo 1. člena statuta družbe naslednje besedilo: »Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
v osnovnem kapitalu se določa glede na
število izdanih kosovnih delnic.«.
4. Spremeni se prvi odstavek 45. člena
statuta družbe tako, da glasi: »Vsaka kosovna delnica razreda A z glasovalno pravico
zagotavlja en glas.«.
4. Preoblikovanje prednostnih, neglasovalnih, imenskih udeležbenih in prosto
prenosljivih kosovnih delnic razreda B v
navadne imenske kosovne delnice razreda A in uskladitev sprememb v statutu
družbe.
Izvede se ločeno glasovanje po razredih
delnic, s tem da delnice razreda A glasujejo
o predlaganem sklepu ločeno, delnice razreda B podajo soglasje k sprejetemu sklepu z
izrednim soglasjem, v skladu s 316. členom
ZGD-1.
Predlog sklepa 4.1.:
Delnice razreda B postanejo delnice
razreda A. Zamenjava med razredi delnic
je 1:1, tako da 155.597 delnic razreda B
postane 155.597 delnic razreda A. Po novem znaša skupno število delnic razreda A:
374.558 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Osnovni kapital znaša 1.563.002,84 EUR
je razdeljen na 374.558 navadnih imenskih
kosovnih delnic razreda A.
Predlog sklepa 4.2.:
V statutu družbe se uskladi besedilo v
skladu s sprejeto vsebino pod točko 3.1.
dnevnega reda, kot sledi:
1. Črta se šesta alineja 1. člena statuta
družbe.
2. Spremeni se naslov 10. člena statuta
družbe tako, da po novem glasi: »Razredi
kosovnih delnic«.
3. Spremeni se 10. člen statuta družbe
tako, da po novem glasi: »Osnovni kapital
je razdeljen na 374.558 navadnih imenskih
kosovnih delnic razreda A.«
4. V 20. členu statuta družbe se črtata
besedi v prvem odstavku: »prednostnih neglasovalnih« in beseda »B« se spremeni v
besedo »A«.
5. V 20. členu statuta družbe se v drugem odstavku po peti vejici napiše besedilo: »glede pogojev za izdajo delnic in glede
izdaje delnic.«
6. V 14. členu se črta drugi odstavek.
7. Spremeni se 59. člen statuta družbe tako, da glasi: »Družba lahko preneha,
če tako sklene skupščina z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.«
B Soglasje delničarjev imetnikov delnic
razreda B.
Predlog sklepa 4.B.:
Na ločenem zasedanju se sprejme soglasje z izrednim sklepom:
Delničarji delnic razreda B podajamo soglasje k sprejetim sklepom pod točko 4., kot
sledi: Delnice razreda B postanejo delnice
razreda A. Zamenjava med razredi delnic
je 1:1, tako da 155.597 delnic razreda B
postane 155.597 delnic razreda A. Po novem znaša skupno število delnic razreda A:
374.558 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Osnovni kapital znaša 1.563.002,84 EUR
je razdeljen na 374.558 navadnih imenskih
kosovnih delnic razreda A.
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V statutu družbe se uskladi besedilo v
skladu s sprejeto vsebino pod točko 3.1.
dnevnega reda, kot sledi:
1. Črta se šesta alineja 1. člena statuta
družbe.
2. Spremeni se naslov 10. člena statuta
družbe tako, da po novem glasi: »Razredi
kosovnih delnic«.
3. Spremeni se 10. člen statuta družbe
tako, da po novem glasi: »Osnovni kapital
je razdeljen na 374.558 navadnih imenskih
kosovnih delnic razreda A.«.
4. V 20. členu statuta družbe se črtata
besedi v prvem odstavku: »prednostnih neglasovalnih« in beseda »B« se spremeni v
besedo »A«.
5. V 20. členu statuta družbe se v drugem odstavku po peti vejici napiše besedilo: »glede pogojev za izdajo delnic in glede
izdaje delnic.«.
6. V 14. členu se črta drugi odstavek.
7. Spremeni se 59. člen statuta družbe tako da glasi: »Družba lahko preneha,
če tako sklene skupščina z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.«.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
1. Spremeni se sedmi alineja 1. člena
statuta družbe tako, da se beseda »šestem«
spremeni v besedo »četrtem«.
2. V 11. členu se pred besedo »sto« postavi pika. Beseda »sto« se napiše z veliko
začetnico.
3. Spremeni se naslov 12. člena tako, da
glasi: »Stvarni vložki in njihova vrednost, emisijska vrednost in premija ob ustanovitvi«.
4. Na konec 12. člena statuta družbe se
doda naslednje besedilo:
»Delniška družba je ob ustanovitvi prevzela: 218.961 navadnih imenskih delnic
razreda A prve izdaje z emisijsko ceno ene
delnice 2.862,37 SIT, ki se vplačajo s premijo oziroma s presežkom vplačanega kapitala na eno delnico. Družba je izdala ob
ustanovitvi v delnicah razreda A 59% vsega
osnovnega kapitala in je prevzela 155.597
prednostnih neglasovalnih imenskih udeležbenih delnic razreda B prve izdaje z emisijsko ceno ene delnice 2.862,37 SIT, ki se
vplačajo s presežkom vplačanega kapitala.
Družba je izdala ob ustanovitvi v prednostnih delnicah razreda B 41% vsega osnovnega kapitala.«.
4. Spremeni se 21. člen tako, da se črta
beseda »navadnih«.
5. Spremeni se naslov 22. člena, ki po
novem glasi: »Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom kosovnih delnic«.
6. Spremeni se 22. člen tako, da se številka »356.« spremeni v »381.«.
7. Spremeni se 22. člen tako, da se dvakrat beseda »ZGD« spremeni v besedo
»ZGD-1«.
8. Spremeni se 22. člen tako, da se številka »365.« spremeni v »381.«.
9. Črta se prvi stavek tretjega odstavka
22. člena statuta družbe.
10. Spremeni se prvi stavek 31. člena
statuta družbe tako, da glasi: »Nadzorni
svet šteje 5 članov.«.
11. Črta se naslednje besedilo v tretjem
odstavku 31. člena statuta družbe: »o sodelovanju delavcev pri upravljanju«.
12. Spremeni se 32. člen statuta družbe
tako, da se beseda »dva« spremeni v besedo »polovico«.
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13. Spremeni se drugi stavek v drugem
odstavku 35. člena statuta družbe tako, da
glasi: »Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju prisotnih vsaj polovico članov.«.
14. Spremeni se tretji odstavek 35. člena
statuta družbe tako, da se črtata besedi
»najmanj 4«.
15. Spremeni se četrti odstavek 35. člena
statuta družbe tako, da se črtajo besede »ali
drugi voditelj seje«.
16. Spremeni se drugi odstavek 39. člena
statuta družbe tako, da glasi: »Skupščino
sestavljajo imetniki delnic razreda A, ki so
zadnji dan roka za deponiranje delnic, to pa
je deseti dan pred zasedanjem skupščine,
vpisani v delniško in najkasneje tri dni pred
zasedanjem družbi pisno prijavijo udeležbo
na skupščini.«.
17. Spremeni se 42. člen statuta družbe
tako, da se številka »287.« spremeni v številko »299.« in da se beseda »ZGD« spremeni v besedo »ZGD-1«.
18. Spremeni se prvi stavek 47. člena
statuta družbe tako, da glasi: »Uprava družbe in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička,
ki ostane po uporabi čistega dobička za namene iz prvega odstavka 64. člena ZGD-1,
oblikujeta druge rezerve iz dobička največ v
višini 50% zneska čistega dobička.«.
19. Spremeni se tretja alineja 48. člena
statuta družbe tako, da se glasi: » – da se
izplača delničarjem v obliki dividende«.
20. Spremeni se drugi odstavek 51. člena
statuta družbe tako, da se črtata besedi:
»tekočem oziroma«.
6. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: Sprejme se čistopis statuta družbe glede na sprejete sklepe pod
točkami 3, 4, in 5. in podano soglasje delnic
razreda B k točki 4.
7. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
7.1.
a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2006
znaša 427.106.000,00 SIT in je sestavljen
iz prenesenih dobičkov preteklih let v višini
275.653.000,00 SIT in čistega dobička za
leto 2006 v višini 151.453.000,00 SIT.
7.2. Dividenda za leto 2006 znaša 76,68
SIT bruto na delnico, kar znaša skupaj
27.223.104,00 SIT, izplača se iz dobička
preteklih let.
Pravico do dividende imajo vse imenske
delnice v lasti pravnih in fizičnih oseb, razen
delnic, ki so v skladu lastnih delnic, na dan
sprejetja sklepa.
Rok za izplačilo dividende delničarjem je
60 dni od dneva sprejetja sklepa na skupščini.
7.3. Preostanek bilančnega dobička
ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo
skupščina odločala v naslednjih letih.
7.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep:
Skupščina delničarjev izvoli za člane
nadzornega sveta:
– PLOS Milan, dipl. ing. str.

Sedanje izkušnje: član NS v Kovinoplastiki Lož d.d in član NS v Kovinoplastiki
Lož Družbi pooblaščenki d.d. od 2003-2007,
zaposlen v Kovinoplastiki Lož PC INOX kot
vodja razvoja.
– Kovač Miloš – univ. dipl. oec.
Izkušnje na področju financ in član NS
v več manjših podjetjih. Zaposlen v Kovinoplastiki Lož kot pomočnik predsednika
uprave.
– Turk Bernard, dipl. varnostni inženir
Do sedaj član NS v Kovinoplastiki Lož
Družbi pooblaščenki d.d. od 2003–2007.
Upokojenec.
– Ožbolt Slavko, inž. kemije
Do sedaj član NS v Kovinoplastiki Lož
Družbi pooblaščenki d.d. od 2003-2007.
Upokojenec.
– Tišler Jože, dipl. oec.
Predsednik NS v Kovinoplastiki Lož d.d.
od 1999-2007, član različnih odborov pri
GZS. Upokojenec.
Mandat jim prične od 19. 9. 2007.
Sklep stopi v veljavo po vpisu sprememb
statuta v sodni register oziroma od oktobra
dalje.
9. Izplačilo nagrad
Predlog sklepa: članom Nadzornega
sveta se izplača nagrada za štiriletno delo
v delnicah, in sicer v višini 95 delnic na
člana, to je skupaj 760 delnic po ceni 16,60
EUR bruto.
10. Imenovanje revizorja za leto 2007
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2007 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o..
Obrazložitev:
Revizijska hiša KPMG Slovenija je že
vrsto let uspešno opravljala revizijske posle,
tako v Kovinoplastiki Lož d.d. kot v Kovinoplastiki Lož Družbi pooblaščenki d.d., v
slovenskem prostoru pa opravlja revizijske
posle v številnih uglednih podjetjih in ustanovah.
Gradivo za skupščino delniške družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
družbe, vsak delovni dan od 7. – 10. ure, od
dneva sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 19. 8. 2007 in ki bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine, to je do vključno sobote 25. 8.
2007.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 28. 8. 2007, ob 19. uri, v istem
prostoru.
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Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-21516/07
Na podlagi 295. in 296. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Surovina Holding, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor (v nadaljevanju: Surovina Holding,
d.d. ali družba) sklicuje
skupščino delničarjev
družbe Surovina Holding, d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2007, ob 11. uri v prostorih Surovina, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine skupščina imenuje
odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006, poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
in odločanje o bilančnem dobičku leta 2006
in o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 znaša 50.491,07 EUR.
2. V skladu s 73. členom statuta Surovine Holding družbe pooblaščenke d.d.
se nadzornemu svetu izplača udeležba na
dobičku v višini 1,5% bilančnega dobička
na dan 31. 12. 2006 ter upravi v skladu s
59. členom statuta Surovine Holding družbe
pooblaščenke d.d. 1% bilančnega dobička
na dan 31. 12. 2006.
Ostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2006, s čimer
odobri in potrdi njuno delo v letu 2006.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta:
1. Zaradi prenehanja mandata na podlagi odstopnih izjav obstoječih članov nadzornega sveta se za nove člane nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let od
sprejema tega sklepa izvolijo: Branko Trpin,
Matijašec Josip, Pakiž Bojan.
2. Člani nadzornega sveta morajo do
konca leta 2007 pridobiti v last v skladu z
68. členom Statuta družbe minimalno število
delnic Surovine Holding d.d.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
poslovanja družbe v letu 2007 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8 a, Ljubljana.
O vseh točkah dnevnega reda glasujejo
samo delničarji razreda A.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
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Istovetnost udeležencev bomo ugotavljali z osebnim dokumentom.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina Holding d.d.
uprava Marko Fon

stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan, od 10. do
12. ure.
Surovina d.d. Maribor
direktor Marko Fon

Ob-21517/07
Na podlagi 295. in 296. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (v
nadaljevanju: Surovina d.d.) sklicuje

Ob-21518/07
Na podlagi Statuta delniške družbe Papir Servis, Podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Ljubljana, Pod ježami 3 in na podlagi
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

skupščino delničarjev
družbe Surovina d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2007, ob 10. uri, v prostorih Surovina, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine skupščina imenuje
odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006, poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
in odločanje o bilančnem dobičku leta 2006
in o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček družbe, ki znaša na dan
31. 12. 2006 5.087.055,98 EUR, se razdeli
v višini 581.000,00 EUR delničarjem za dividende. Dividenda znaša 5,00 EUR bruto
na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine. Dividende se izplačajo v roku 60
dni po skupščini.
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe
Surovina d.d., da se 1% bilančnega dobička kot nagrada razdeli članom nadzornega
sveta in upravi, in sicer:
– 35% nagrade predsedniku NS;
– 35% nagrade upravi družbe;
– 15% nagrade članu NS;
– 15% nagrade članu NS.
Ostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje članov NS.
Predlog sklepa: zaradi prenehanja mandata Jožici Nosan in Milanu Korošcu se za
nova člana NS za mandatno obdobje 4 let
predlagata Jure Fišer in Tomislav Kovačič.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
poslovanja družbe v letu 2007 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8 a, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo tri dni pred
skupščino in ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
vsaj pol ure pred začetkom seje prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-

14. sejo skupščine
družbe Papir Servis, Podjetje za
predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana,
Pod ježami 3,
ki bo 29. 8. 2007, ob 8.30, na lokaciji
družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1 Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rudija Vrečarja, za preštevalko
glasov pa Tatjano Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2006 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2006 znaša bilančni dobiček družbe 1.389.502.886,31
SIT in je sestavljen iz: a) prenesenega čistega dobička iz preteklih let 1.252.920.362,44
SIT in b) čistega dobička za leto 2006 SIT
136.582.523,87. Bilančni dobiček v višini
1.389.502.886,31 SIT se ne razporedi oziroma se bo o njem odločalo v naslednjih
letih. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu
2006.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2007 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane,
Železna cesta 8a.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje
spremembe in dopolnitve statuta družbe:
I. Spremeni in dopolni se 3. člen statuta
družbe tako, da se glasi: osnovni kapital
družbe znaša 938.336,67 EUR in je razdeljen na 224.863 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v
osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic. Zadnji odstavek
3. člena statuta ostaja nespremenjen.
II. Spremeni se 15. člen statuta tako, da
se glasi: družbo zastopa in predstavlja uprava. Uprava ima dva člana – direktorja.
Direktorja vodita posle družbe posamično in zastopata družbo neomejeno, razen
pri sklepanju pogodb o odtujitvi ali obre-
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menitvi nepremičnin, vrednostnih papirjev
oziroma poslovnih deležev, pri katerih direktorja zastopata družbo skupno.
Mandat direktorjev traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
III. V 18. členu se beseda direktor nadomesti z upravo.
IV. Dopolnitev 38. člena statuta.
Predlog sklepa: dopolni se prvi odstavek 38. člena tako, da se glasi: skupaj z
letnim poročilom mora uprava posredovati
tudi predlog uporabe in razdelitve dobička v
skladu s 57. členom Zakonom o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Drugi
in tretji odstavek 38. člena statuta ostaneta
nespremenjena.
6. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dopolnijo se dejavnosti družbe tako, da
družba poleg že registriranih opravlja še naslednje dejavnosti:
14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
14.210 Pridobivanje gramoza in peska
14.500 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa
21.120 Proizvodnja papirja in kartona
21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona
21.230 Knjigoveštvo
25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca
28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
28.720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
40.132 Trgovanje z električno energijo
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
45.230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov
45.410 Fasaderska in štukaderska
dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strpjev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev
50.502 Posredništvo pri trgovini na
drobno z motornimi vozili
51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali tekstilnih
surovin, polizdelkov
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 naprav, drugih kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.410 Trgovina na debelo s tekstilom
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51.420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
51.510 Trgovina na debelo s trdnimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, instalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo
51.900 Druga trgovina na debelo
52.472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami
52.473 Dejavnost papirnic
52.481 Trgovina na drobno s kurivom
52.610 Trgovina po pošti
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln
63.110 Prekladanje
63.210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu
64.120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte
65.230 Drugo finančno posredništvo
d.n.
70.320 Upravljanje z nepremičninami
ali po pogodbi
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem
71.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.400 Omrežne podatkovne storitve
74.110 Pravno svetovanje
74.130 Raziskava trga in javnega mnenja
74.150 Dejavnost holdingov
74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
74.820 Pakiranje
74.851 Prevajanje
74.860 Dejavnost klicnih centrov
92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
92.512 Dejavnost arhivov
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Papir Servis, Podjetje za predelavo
odpadkov, d.d.
direktor Samo Burja

Ob-21519/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
8. sejo skupščine
družbe Lepenka Podjetje za proizvodnjo
in predelavo papirja Tržič d.d. Slap 8,
ki bo 29. 8. 2007, ob 8. uri, na lokaciji
družbe Papir servis, d.d., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jožeta Čada, za preštevalko
glasov pa Tatjano Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2006, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2006 znaša bilančni dobiček družbe 62.779.173,90
SIT in je sestavljen iz:
a) prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let 62.779.173,90 SIT.
Bilančni dobiček v višini 62.779.173,90
SIT se ne razporedi oziroma se bo o njem
odločalo v naslednjih letih. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za njuno delo v letu 2006.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2007 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane,
Železna cesta 8a.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje
spremembe in dopolnitve statuta družbe:
I. V členu 6a v četrti vrstici 240. člen
nadomesti 247. člen, besedilo Zakon o gospodarskih družbah pa nadomesti kratica
ZGD-1.
II. Spremeni se 4. člen statuta tako,
da se glasi: osnovni kapital podjetja znaša 1.952.679,02 EUR in je razdeljen na
233.970 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Delnice so izdane v
nematerializirani obliki skladno z zakonom.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število
izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice
dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju podjetja, pravico do
dela dobička in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju podjetja.
III. Spremeni se 15. člen statuta tako,
da se glasi:
Družbo zastopa in predstavlja uprava.
Uprava ima dva člana – direktorja.
Upravo imenuje in razrešuje nadzorni
svet.
Mandat direktorjev traja 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Uprava lahko podeli prokuro.
IV. Spremeni se 16. člen statuta tako,
da se glasi: direktorja vodita posle družbe
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posamično in zastopata družbo neomejeno,
razen pri sklepanju pogodb o odtujitvi ali
obremenitvi nepremičnin, vrednostnih papirjev oziroma poslovnih deležev, pri katerih
direktorja zastopata družbo skupno.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Lepenka Podjetje za proizvodnjo in
predelavo odpadnega papirja Tržič d.d.
direktor Andrej Repinc
Ob-21520/07
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe IKA Industrijska konfekcija Ajdovščina d.d. sklicujem
12. skupščino
delniške družbe IKA Ajdovščina d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2007, ob 10. uri, v Ajdovščini, Lokavška cesta 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Anica Rijavec, za preštevalki
glasov Karmen Kravos in Andrejka Blažko,
za notarko se izvoli Laura Čermelj, za zapisnikarico Klavdija Vrh-Curk.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila po 282. členu ZGD-1.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček iz letnega poročila
za leto 2006 v višini 17.755.072,71 SIT oziroma 74.090,61 EUR prerazporedi v druge
rezerve iz dobička.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2006.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe v predlaganem
besedilu in potrdi čistopis statuta.
5. Izvolitev
članov
nadzornega
sveta-predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta izvolita

Andraž Grum in Borut Kuharič-predstavnika
delničarjev.
6. Imenovanje revizorja,
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2007 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o. Ljubljana.
Celotno gradivo za skupščino s statutom
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine v Uradnem listu RS pisno
podajo družbi razumno utemeljen nasprotni
predlog sklepov.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani kot lastniki
v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi d.d., sami, ali po svojih
pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
O 1. točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o drugih pa z glasovnicami.
Vsaka delnica predstavlja en glas. Sklepi se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sprememb in dopolnitev statuta.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine,
morajo predhodno prijaviti svojo udeležbo
najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe v Ajdovščini,
Lokavška cesta 10.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najkasneje 30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri, v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
IKA Ajdovščina d.d.
uprava družbe
Ob-21521/07
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta družbe
sklicuje
skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7,
Celje,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2007, ob 11.30,
na sedežu družbe CPM, d.d., Iztokova ulica
30, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damijan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta Petra Poš in Danijel Hausmeister,
– skupščini prisostvuje vabljena notarka
Breda Horvat iz Maribora.
2. Predstavitev revidiranega letnega
poročila družbe za leto 2006 z mnenjem
revizorja ter poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu; sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2006 znaša 148.888 tisoč SIT, ostane nerazporejen.
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2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2006.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2007 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.,
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana. Renoma, d.o.o. je družba, ki vsebuje učinkovito
mešanico izkušenih specialistov revidiranja
računovodstva ter mladih, zelo dobro strokovno podkovanih revizorjev. Iz leta v leto
se učinkovito spopadajo z revizijami na področju gradbeništva, trgovine, elektroindustrije, tekstilne, kemične, živilske, lesne in
pohištvene ter kovinske industrije, industrije
proizvodnje avtomobilskih delov, nadalje z
revizijami na področju komunalnih storitev,
tiskarstva in založništva, distribucije tiskanih medijev ter društev in klubov s področja
športa.
4. Sprejmejo se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: z razlogom povečanja preglednosti
se statut spremeni ter se izdela čistopis statuta.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov, letnim poročilom za poslovno
leto 2006, revizijskim mnenjem k letnemu
poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila z mnenjem
revizorja in predlaganimi spremembami in
dopolnitvami je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje,
Medlog 7, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini so lahko prisotni vsi delničarji, medtem ko lahko glasujejo tisti delničarji, pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo in so deset dni pred zasedanjem
skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic
v centralni register pri Klirinško depotni družbi Ljubljana. Glasovanje lahko poteka prek
pooblaščencev ali zastopnikov.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonom o prevzemih ter mora biti ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Sklepčnost skupščine: 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 osebno ali po poo-
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blaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe.
Ingrad Gramat, d.d.
uprava
Ob-21522/07
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava s soglasjem nadzornega sveta
12. skupščino
delniške družbe Jelovica, lesna
industrija, d.d., Kidričeva 58, 4220
Škofja Loka,
ki bo v torek, dne 28. 8. 2007, ob 14.
uri, na sedežu družbe Kidričeva 58, Škofja
Loka.
Dnevni red
1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
3. Spremembe Statuta delniške družbe
Jelovica, lesna industrija, d.d.
Predlogi sklepov
Sklep k tč.1: po predlogu uprave se izvoli predsednik skupščine in 3-članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Erika
Braniselj.
Sklep k tč.2: za člana nadzornega sveta
Jelovice d.d. se do izteka mandata 29. 7.
2009 izvoli mag. Matjaž Čepin, EMŠO
2011946500738, stanujoč Pod Plevno 56,
4220 Škofja Loka, po izobrazbi univ. dipl.
ekon. in magister organizacije dela.
Sklep k tč.3: Spremeni se tretji stavek
točke 4.1., tako da se glasi: v primeru veččlanske uprave sestavljajo upravo predsednik uprave, namestnik predsednika uprave
in člani uprave.
Črta se drugi odstavek točke 5.9. Statuta
družbe Jelovica, lesna industrija d.d. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo Statuta
uskladi z navedeno spremembo.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec vsak delavnik od 7.
do 12 ure. Tam so dostopne tudi predlagane
spremembe Statuta.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pisno in z obrazložitvijo v enem
tednu po objavi sklica skupščine na naslov
družbe s pripisom “nasprotni predlog za
skupščino”.
Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana in vsaj 3 dni
pred skupščino prijavijo svojo udeležbo
na naslov družbe s pripisom “udeležba
za skupščino”. Pooblaščenci delničarjev
morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti
tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila
morajo biti pisna.
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, ki jih udeleženci prejmejo ob prihodu.
Jelovica, lesna industrija, d.d.
nadzorni svet
uprava
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Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe, skupaj z nadzornim svetom družbe
10. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za
turbinske stroje d.d., Ljubljana,
Rovšnikova 7,
ki bo 29. 8. 2007, ob 12. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Aleš Petan in Tea Zdešar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za
leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 ter
poročilom NS o rezultatih preveritve letnega
poročila z revizijskim poročilom.
2. Bilančni
dobiček
v
višini
158.965.482,70 SIT oziroma 663.351,20
EUR se uporabi:
– za dividende 21.549.327,45 SIT oziroma 89.923,75 EUR;
– za izplačilo udeležbe NS v dobičku
2.396.400,00 SIT oziroma 10.000,00 EUR,
in sicer posameznim članom sorazmerno
prisotnosti na sejah NS v letu 2006;
– za izplačilo udeležbe uprave v dobičku
4.916.691,48 SIT oziroma 20.516,99 EUR;
– za druge rezerve iz dobička
130.103.063,77 SIT oziroma 542.910,46
EUR.
Dividenda za leto 2006 znaša 0,5 evrov
neto na delnico; dividende se začnejo izplačevati 45. dan po zasedanju skupščine na
bančne račune delničarjem, ki so vpisani
v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan
zasedanja skupščine. Nagrade NS in upravi
se izplačajo istočasno z dividendami. Prispevke in davke na neto dividende odvede
družba.
3. Odobri se delo uprave in nadzornega sveta ter se jima v zvezi s tem podeli
razrešnica.
3. Nakup lastnih delnic
Predlog sklepa: upravo družbe se pooblasti za pridobitev lastnih delnic do višine
10% osnovnega kapitala najmanj po knjigovodski ceni delnice po zadnji revidirani bilanci za leto 2006, to je po 6.395,71 SIT oziroma 26,71 EUR in največ po 53,00 EUR.
Lastne delnice se bodo pridobile zato, da se
ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo
povezanim družbam, torej iz razloga po 2.
alineji prvega odstavka 247. člena ZGD-1.
Za pridobitev lastnih delnic iz tega sklepa
se oblikujejo rezerve po drugem odstavku
247. člena ZGD-1. Prednostna pravica delničarjev se izključi.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata članov nadzornega sveta, ki predstavljajo delničarje, se v

nadzorni svet izvolijo za mandatno obdobje
štirih let od 29. 8. 2007 dalje naslednji člani
nazornega sveta:
1. Valentin Golob,
2. Vito Verstovšek,
3. Marjan Šiftar,
4. dr. Leopold Škerget.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila družbe za poslovno leto 2007 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo BDO
EOS Revizija d.o.o., Družba za revidiranje,
Dunajska cesta 106, Ljubljana.
6. Povečanje osnovnega kapitala po
sklepu skupščine iz leta 2006.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se poveča iz sredstev družbe, in sicer tako, da se osnovni kapital, ki znaša
145.512.000,00 SIT oziroma 607.210,82
EUR, poveča za 417.642.000,00 SIT oziroma za 1.742.789,18 EUR, in sicer na podlagi naslednjih postavk lastnega kapitala:
223.077.774,19 SIT oziroma 930.887,06
EUR iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, 180.903.711,00 SIT oziroma 754.897,81 EUR iz zakonskih rezerv
in 13.660.514,81 SIT oziroma 57.004,32
EUR iz drugih rezerv iz dobička. Osnovni kapital družbe tako po povečanju znaša
563.154.000,00 SIT oziroma 2.350.000,00
EUR. Povečanje se izvede brez izdaje novih delnic.
Zaradi navedenega se točka 3.1 statuta
družbe spremeni, tako da glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.350.000,00 EUR in je razdeljen na
145.512 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
V vsem ostalem ostanejo določila statuta nespremenjena, za sprejem čistopisa
statuta v skladu s tem sklepom se pooblasti
NS družbe.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točko 4.
in 5. pa le nadzorni svet.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblaščenci morajo v istem roku oddati
pisna pooblastila.
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.
Gradivo za posamezne točke dnevnega reda je na vpogled v tajništvu direktorja
družbe na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
V gradivu za skupščino se nahaja letno
poročilo uprave za leto 2006 z bilanco stanja
in uspeha, revizijsko poročilo ter pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila uprave.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
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družbe, če želijo, da bi družba te predloge
objavila pred zasedanjem skupščine.
Turobinštitut, Inštitut za turbinske stroje
d.d.,
dr. Vladimir Kercan
uprava
Št. 1059/2007
Ob-21524/07
Na podlagi 27. člena Statuta delniške
družbe GZL-GS, d.d., uprava – direktor
družbe sklicuje
4. redno sejo skupščine
delniške družbe GZL-GS, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 30. avgusta 2007, ob
12.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Ulica
Gradnikove brigade 11.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev delniške družbe GZL-GS,
d.d., da imenuje naslednja delovna telesa
skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Sebastjana Mavrič,
– za preštevalca glasov se imenujeta Tadej Durnik in Dragica Perne.
Seji prisostvuje vabljena notarka Nada
Kumar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta za skupščino o preveritvi
in potrditvi letnega poročila družbe GZL-GS,
d.d. za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe GZL-GS,
d.d. za poslovno leto 2006.
3. Sklepanje za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog uprave in nadzornega sveta, da se
bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2006
znaša 16.994,83 EUR (4.072.641,16 SIT),
prenese v naslednje obračunsko obdobje
kot nerazporejen (preneseni dobiček).
4. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2006.
5. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa:
Vse delnice manjšinskih delničarjev, ki
so imetniki delnic družbe GZL-GS, d.d., se
z dnem vpisa sklepa v register prenesejo na
glavnega delničarja družbo Primorje d.d.
Za prenos delnic iz prve točke tega sklepa se manjšinskim delničarjem izplača denarna odpravnina v višini 4,69 EUR za eno
delnico.
Ugotovi se, da je pooblaščena revizorka
Silva Zapušek, univ. dipl. ekon., revizijske
družbe EPIS d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje,
podala pozitivno mnenje glede primernosti
višine ponujene denarne odpravnine iz prejšnje točke tega sklepa.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje Revizijski
center, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4,
1000 Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnim poročilom družbe GZL-GS, d.d., za zadnja tri poslovna
leta, pisnim poročilom glavnega delničarja, v
katerem pojasnjuje predpostavke za prenos
delnic in primernost višine denarne odpravnine, revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine denarne odpravnine in izjavo NLB d.d. iz drugega odstavka 385. člena
ZGD-1, je delničarjem na vpogled vsak delavnik od 10. do 13. ure, od objave sklica
do dneva zasedanja skupščine, v tajništvu
uprave na sedežu družbe.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe.
Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj
15 minut pred predvidenim začetkom seje
skupščine, da prijavijo svojo navzočnost pri v
predlogu predvidenih preštevalcih glasov.
GZL-GS, d.d.
uprava – direktor
Roman Sladič, univ. dipl. inž. rud.
Ob-21526/07
Na podlagi 32. člena in 34. člena Statuta
družbe Daimond, Trgovina in zastopanje
d.d., Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri
Gorici, uprava družbe sklicuje
9. redno skupščino delničarjev,
v petek, dne 31. avgusta 2007, ob 14. uri,
v sejni dvorani Občine Šempeter-Vrtojba,
Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
skupščine, izvolitev dveh preštevalcev glasov, predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Bogataj Valter, odvetnik.
Za preštevalki glasov se izvolita: Krapež
Iva, Komel Alenka.
(Predstavitev izbranega notarja).
2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2006
ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
1. Bilančni
dobiček,
v
višini
323.882.179,30 SIT, se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
2. Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Nagrada nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: na podlagi 284. člena
Zakona o gospodarskih družbah se članom
nadzornega sveta iz razširjenega dobička
družbe (v breme poslovnih stroškov) izplača
nagrada v višini 96.591,24 EUR bruto. Razmerje v višini nagrade med predsednikom in
člani nadzornega sveta je enako razmerju,
ki velja za sejnino. Nagrada se izplača v gotovini v 30 dneh po seji skupščine.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
poslovno leto 2007 imenuje revizijsko hišo
BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana.
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6. Uskladitev statuta družbe z uvedbo
EUR-a:
Predlogi sklepov:
6.1. – 8. člen se spremeni tako, da se
glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.076.289,51 EUR, kar predstavlja vrednost
vseh vpisanih in plačanih delnic.
– prvi odstavek 9. člena se spremeni
tako, da se glasi:
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
258.103 navadnih, imenskih, kosovnih delnic, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.
– Črta se drugi odstavek 9. člena.
Skupščina družbe sprejme prečiščeno
besedilo statuta.
6.2. Razlika v zneskih, ki izhaja iz metode preračuna po 693. člen u ZGD-1, in
sicer 755,22 EUR, se razporedi v kapitalske
rezerve.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki bodo dne
23. 10. 2007 vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD Centralno klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana.
Prijava udeležbe delničarjev oziroma
njihovih pooblaščencev na skupščino mora
biti podana v pisni obliki na sedežu uprave
družbe, najpozneje do 28. 10. 2007. Pooblaščenec za udeležbo oziroma glasovanje
na skupščini mora pooblastilo priložiti prijavi. Delničarje ‑ pravne osebe, zastopa na
seji skupščine njihov zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec. Pooblastila se trajno hranijo
pri družbi.
Gradivo in predlogi sklepov za skupščino
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu, od dneva objave sklica do
zasedanja skupščine, vsak delovni dan od
9. ure do 13. ure. Delničarji se predstavijo z
osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana ob 14. uri. Če se
ob navedenem sklicu ne doseže sklepčnosti – 15% osnovnega kapitala, bo ponovno
zasedanje skupščine ob 14.30 ne glede na
višino zastopanega kapitala. Pol ure pred
pričetkom zasedanja bo potekala registracija udeležencev in izročanje glasovnic, zato
prosimo udeležence, da imajo s seboj osebni dokument zaradi identifikacije.
Daimond, trgovina in zastopanje d.d.,
Šempeter pri Gorici
uprava družbe
Dragan Valenčič, direktor
Št. 005003/2007
Ob-21527/07
Uprava družbe na podlagi 11. člena Statuta delniške družbe CPM, d.d., Iztokova
ulica 30, Maribor, sklicuje
11. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30,
Maribor,
ki bo v sredo, 29. 8. 2007, ob 11. uri, na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprav:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damijan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta Petra Poš in Danijel Hausmeister.
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Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Breda Horvat iz Maribora.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2006 ter poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu; sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2006
znaša
1,506.517.498,47
SIT
(6.286.586,61 EUR), se razporedi:
– za povečanje osnovnega kapitala družbe v višini 636.276.034,37 SIT (2.655.132,84
EUR),
– čisti dobiček poslovnega leta, ki znaša
870.241.464,10 SIT (3.631.453,28 EUR),
ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2006.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2007 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25,
Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
2.123.360,04 EUR, se poveča s preoblikovanjem prenesenega dobička iz preteklih let
v višini 2.655.132,84 EUR (636.276.034,37
SIT) v osnovni kapital družbe tako, da osnovni kapital po povečanju znaša 4.778.492,88
EUR.
Osnovni kapital družbe se v skladu z drugim odstavkom 358. člena ZGD-1 poveča
brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni
kapital družbe po povečanju razdeljen na
508.842 navadnih kosovnih delnic in imenskih delnic z oznako CMAG.
5. Spremembe in dopolnitve statuta v
zvezi z povečanjem osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Spremeni se člen tretjič, ki na novo glasi:
Osnovni
kapital
družbe
je
4.778.492,88 EUR.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
508.842 navadnih kosovnih in imenskih
delnic, z oznako CMAG in se ne glasijo
na denarni znesek. Vsaka kosovna delnica
družbe ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne
kosovne delnice se določi glede na število
izdanih kosovnih delnic.
6. Ugotovitev prenehanja mandata članom nadzornega sveta in izvolitev članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1 Ugotovi se, da bo članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev potekel
mandat dne 22. 1. 2008.
6.2 Za člane nadzornega sveta – predstavniki delničarjev se za dobo štirih let z
začetkom mandata od 22. 1. 2008 izvolijo:
Iztok Dorič, Simona Okorn, Dare Tisaj in
Mojca Zapušek.
Vpogled v gradivo: gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Iztokova ul. 30,
2000 Maribor, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave do vključno dneva
zasedanja skupščine vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem.
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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, na dan zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci
skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pozivamo
delničarje, pooblaščence in zastopnike, da
udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje
tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 11.15 na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 30 minut pred začetkom
skupščine.
CPM, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-21528/07
Na podlagi statuta družbe BPT Tržič, d.d.
upravni odbor družbe sklicuje
8. skupščino
delničarjev družbe BPT Tržič d.d.,
za dne 31. 8. 2007, ob 14. uri, na sedežu
družbe BPT Tržič, d.d., Predilniška c. 16, v
Tržiču z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine
in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalko glasov Damjana Habjan. Skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe in skupine BPT in revizorskima
poročiloma za poslovno leto 2006, podelitev
razrešnice upravi ter nadzornemu svetu in
odločitev o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe je seznanjena s
poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila družbe in z revizorskima
poročiloma za poslovno leto 2006 za družbo
in skupino BPT.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2006.
c) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 v višini 53.898 tisoč SIT se ne razporedi in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
d) Nadzornemu svetu družbe se odobri v
breme poslovnih stroškov nagrada v skupni
višini 4,4 mio. SIT bruto in se med člane razdeli po predlogu upravnega odbora.
3. Pooblastilo upravnemu odboru za nakup in umik lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Upravni odbor družbe je pooblaščen,
da v imenu in na račun družbe skladno z
osmo alinejo prvega odstavka 240. člena

ZGD, v obdobju 18 mesecev od dneva skupščine, pridobiva lastne delnice, katerih nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, z namenom ohranjanja
vrednosti premoženja družbe in z namenom
umika, po ceni, ki ne bo višja od dvakratnika
knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic.
Prodajna cena ne sme biti nižja od ponderirane nakupne cene. Pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic je prednostna
pravica dosedanjih delničarjev izključena.
Upravni odbor je na podlagi tega pooblastila
pooblaščen tudi za umik tako pridobljenih
delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Za spremembo in uskladitev čistopisa
statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega
kapitala družbe, z umikom lastnih delnic, ki
bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen upravni odbor družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
za poslovno leto 2006, se imenuje družba
KPMG Slovenija d.o.o..
5. Določitev prejemkov in nagrad članom
upravnega odbora.
Predlog sklepa: članom upravnega odbora družbe se določi vrsta in višina prejemkov in nagrad za delo v upravnem odboru po
predlogu upravnega odbora.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, z letnima poročiloma uprave in
nadzornega sveta je delničarjem na vpogled
v tajništvu družbe Svilanit d.d., Kovinarska
c. 4, 1241 Kamnik, od dneva objave sklica
skupščine do začetka skupščine vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralno klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 28. 8. 2007 in
ki bodo sami, ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, pisno prijavili
svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni
pred dnem, ko bo zasedanje skupščine, to
je najmanj do vključno dne 28. 8. 2007 na
naslov družbe BPT Tržič, d.d., Predilniška c.
16, Tržič. Pooblaščenci in zastopniki morajo
prijavi obvezno priložiti pooblastilo oziroma
izpisek iz sodnega registra.
BPT Tržič, d.d.
upravni odbor
Št. 18
Ob-21529/07
Na podlagi 7.2. točke statuta Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska cesta
008, 4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje uprava družbe:
10. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 30. 8. 2007, ob 13. uri, na sedežu podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska
Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Jože Kocjanc, za preštevalki glasov Škrinjarič Karmen in Konavec Angela. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Stane
Krainer.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006 in poročilom nadzornega sveta.
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Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju
družbe v letu 2006 in poročilom nadzornega
sveta.
3. Odločanje o uporabi čistega dobička
poslovnega leta 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in NS predlagata naslednji sklep:
družba je v poslovnem letu 2006 ugotovila
čisti dobiček v višini 1.919 TSIT, ki je bil razporejen v višini 5% v znesku 60 TSIT na zakonske rezerve, ostali del dobička v znesku
1.131 TSIT pa se razporedi v sklad lastnih
delnic. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom NS za poslovno leto 2006.
4. Volitve članov NS.
Predlog NS: skupščina ugotavlja, da sta
predsednica NS Mojca Podvratnik in podpredsednik Anton Razinger nepreklicno odstopila kot člana NS, in sicer Anton Razinger
z dnem 27. 6. 2007, Mojca Podvratnik pa do
dneva imenovanja novih članov NS.
Skupščina izvoli dva nova člana v NS.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
Bohinjska Bistrica
uprava
nadzorni svet
Št. 16/2007
Ob-21532/07
Na podlagi točke 9.2. statuta delniške
družbe Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo
d.d., Paričjak 22a, 9252 Radenci, uprava
sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Kapela, vinogradništvo
in vinarstvo,
ki bo dne 28. 8. 2007, ob 12. uri, v prostorih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janez Perš, za preštevalko
glasov Majda Domanjko. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek za sestavo
notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
in s poročilom revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe, ki se nanaša na preveritev letnega

poročila družbe za leto 2006 in poročilom
revizorja za leto 2006.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Se ugotovi, da bilančni dobiček za
poslovno leto 2006 ni bil oblikovan.
B) Podeli se razrešnica upravi-direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
družbe za poslovanje iz leta 2006.
5. Sprejem sklepa o uvedbi kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
A) »Delnice družbe se preoblikujejo v
kosovne delnice, in sicer se vsaka delnica z nominalnim zneskom 10.000,00 SIT
(41,73 EUR) po delnici nadomesti z eno
kosovno delnico. S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 201,180.000,00 SIT
(839.524,14 EUR), razdeljen na 20.118 kosovnih delnic.«.
Razlika v znesku -14,88 EUR, ki je nastala pri preračunu osnovnega kapitala v
smislu 693. ZGD-1, se pokrije v breme kapitalskih rezerv družbe.
B) a) spremeni se točka 4.1. statuta
družbe, tako da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
839.524,14 EUR in je razdeljen na 20.118
kosovnih delnic, ki se glasijo na ime in so
prosto prenosljive.«.
Lastništvo delnic je evidentirano v Klirinško depotni družbi.
b) v točki 5.2. statuta družbe se drugi
odstavek spremeni in glasi:
»Delničarji imajo pravico do deleža dobička v sorazmerju s številom delnic, razen
če je po skupščinskem sklepu izvzet iz razdelitve.«.
c) v točki 11.2. statuta družbe se zadnji
stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Deleži delničarjev pri dobičku se določajo v sorazmerju s številom delnic.«.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovnih izkazov družbe v letu
2007 se imenuje revizijska hiša Audit & Co
iz Murske Sobote.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini:
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, katero mora
biti deponirano na sedežu družbe tri dni
pred začetkom skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini:
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostaviti družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo predstavniku družbe in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovne
lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, poo-

Št.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

5711

blaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo: gradivo za skupščino bo na
vpogled od 27. 7. 2007 do 28. 8. 2007 vsak
delovni dan – v tajništvu na sedežu družbe
v Paričjaku 22a pri Majdi Domanjko, in sicer
vsak delavnik med 11. in 14. uro.
Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s
priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega
reda.
Ponovno zasedanje skupščine: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega
dne in v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Opozorilo: prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Kapela, vinogradništvo in vinarstvo d.d.
uprava
Dušan Zamuda
Št. 33/2007
Ob-21533/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s 15. členom
Statuta družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Elektromaterial Lendava d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2007 ob 14. uri v
sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli: Leon
Majerič.
Za preštevalki glasov se izvolita: Bernarda Biderman in Marija Kontrec.
Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe Elektromaterial Lendava d.d.
za leto 2006, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom o poslovanju
družbe Elektromaterial Lendava d.d. za leto
2006 in konsolidiranim letnim poročilom ter
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe Elektromaterial Lendava d.d. za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2006 in o razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2006 v višini 173.228.064,70 SIT
(722.867,90 EUR) nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d.
se za leto 2006 imenuje družba AUDIT &
Co, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Murska Sobota, Lendavska 18.
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Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2006, konsolidiranim letnim
poročilom, z mnenjem revizorja ter pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je na vpogled vsak delovni
dan od 7. do 15. ure v tajništvu družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski
8, Lendava.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki
jo vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na Kolodvorski 8 v Lendavi, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d.
direktor
Branko Fijok
Ob-21534/07
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51,
10. skupščino družbe
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje,
ki bo dne 30. 8. 2007 ob 14.30 v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Slavka Trstenjaka,
– preštevalki glasov Anico Škrjanc in Vesno Anžlovar Jurčič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2006, z revizijskim mnenjem k letnemu poročilu za leto 2006 in s
poročilom nadzornega sveta, ki se nanaša
na preveritev poročila o poslovanju družbe
za leto 2006, predlogom za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
– Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom uprave družbe za leto 2006, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta
o delovanju v obdobju od zadnje skupščine s preveritvijo dela uprave in potrditvijo
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poslovnega poročila za leto 2006 s strani
nadzornega sveta.
– Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta ostane bilančni
dobiček nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto.
– Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za opravljeno delo v letu 2006.
3. Sprememba statuta družbe zaradi
uskladitve kapitala zaradi prehoda na evro.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predložene spremembe statuta.
4. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2006.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2007 se imenuje revizijska hiša Revizijska družba KPMG Slovenije d.o.o. Ljubljana.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta
Predlog sklepa: skupščina imenuje novega člana nadzornega sveta za naslednje
štiriletno mandatno obdobje.
Skupščina se seznani z imenovanjem
novega člana nadzornega sveta s strani
sveta delavcev.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na
skupščini in uveljavitev glasovalne pravice
imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15.30. na istem kraju. Na tem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni
predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d.
uprava družbe
Davor Valentinčič
Ob-21535/07
MEDALJON upravljanje drugih družb
d.d., sedež: Maribor; poslovni naslov: Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor vabi delničarje vabimo na
12. skupščino,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2007, ob 9.
uri, v sejni sobi v četrtem nadstropju Probanke, d.d., Svetozarevska ulica 12, 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. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. O uporabi celotnega bilančnega
dobička za poslovno leto 2006, ki znaša
1.950.968.000,00 SIT (8.141.245,20 EUR),
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).
3.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
4.1. V prvem odstavku točke 10. statuta
družbe se za drugim stavkom doda novi
stavek, ki se glasi:
»Strategija upravljanja z deleži finančnih družb je obvezen sestavni del letnega
plana.«
V tretjem odstavku točke 10. statuta
družbe se pred prvo alinejo vstavi nova alineja, ki se glasi:
»– o izvajanju strategije upravljanja z deleži finančnih družb,«.
V točki 13. statuta družbe se šesta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– sprejema poslovne politike in plane
družbe,«.
V točki 13. statuta družbe se pred šesto
alinejo vstavi nova alineja, ki se glasi:
»– sprejema strategijo upravljanja z deleži finančnih družb,«.
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,
Ur. l. 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 18. 7. 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.
Sklep št. 3.1.: v skladu s strategijo in
poslovno politiko družbe bodo v naslednjih
letih porasla vlaganja v donosne naložbe,
predvsem v vrednostne papirje finančnih
in drugih družb, za kar uprava in nadzorni
svet predlagata tudi reinvestiranje bilančnega dobička.
Sklepa št. 3.2. in 3.3.: 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sklep št. 4.1.: Banka Slovenije je dne
7. 2. 2007 izdala družbi odločbo o izdaji
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža (ki posredno ali neposredno dosega
20-odstotni delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu) v Probanki, d.d. Ob tem je bila
družba opozorjena, da mora pridobiti status
finančnega holdinga (z več kot 50-odstotnim deležem vseh naložb v finančni sektor)
in predlagati skupščini ustrezno spremembo statuta z vključitvijo določila o strategiji
upravljanja z deleži finančnih družb. Predlagane spremembe statuta so posledica
navedenega.
Gradivo:
Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2006, revizorjevo poročilo, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2006, besedilo predlaganih sprememb
statuta z utemeljitvijo in ostalo gradivo 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 elektronskem mediju
družbe http://www.medaljon.si/.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice:
Do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice so upravičeni tisti
delničarji, ki se najpozneje 3 dni pred skupščino prijavijo. Prijava se opravi po faksu ali
s pošto, ki ju mora družba prejeti v roku iz
prejšnjega stavka.
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 začetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
MEDALJON
upravljanje drugih družb d.d.,
uprava
Irena Stanka Čurin
Ob-21538/07
Na podlagi 8.3. člena Statuta družbe
Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, uprava sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Adriacommerce,
financiranje, ustanavljanje in
upravljanje podjetij d.d. Koper,
Pristaniška ulica 8,
ki bo dne 31. avgusta 2007, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih na sedežu družbe v
V. nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsedujočega skupščini se izvoli Matej
Bonin. Izvoli se dve preštevalki glasov v sestavi: Sanela Grošič in Nives Pletikos.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006 z mnenjem revizijske družbe in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim letnim poročilom skupine ACK, ki ju
je potrdil nadzorni svet družbe, mnenjem
revizijske družbe k obema poročiloma ter
s poročilom nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2006.
b) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2006.
3. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini
273.572.048,86 SIT se v celoti razporedi v
preneseni dobiček družbe.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov družbe ACK d.d., in Skupine ACK za
leto 2006 se imenuje revizijsko družbo RFR
Ernest & Young d.o.o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana.
5. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave:
a) Skupščina družbe ACK, d.d. se je seznanila s poročilom uprave o nakupu lastnih
delnic družbe na podlagi pooblastil skupščine.
b) Skupščina družbe ACK, d.d., na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, pooblašča upravo družbe za dobo 18 mesecev od
sprejema tega sklepa za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Za pridobivanje lastnih delnic v skladu
s tem sklepom se upošteva in uporablja
221. člen Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava ne sme pridobivati delnice izključno
z namenom trgovanja. Pri pridobivanju je
uprava pooblaščena za nakup lastnih delnic
po najnižji in najvišji ceni, ki je določena v
območju od polovice nominalne vrednosti
delnice do zadnje znane knjigovodske vrednosti delnice. Skupščina pooblašča upravo,
da lahko s soglasjem nadzornega sveta:
– umakne lastne delnice brez sklepa
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
– lastne delnice proda, pri čemer se delničarji vnaprej odpovedo predkupni pravici.
Za odkupljene lastne delnice družba v
skladu z ZGD-1 oblikuje rezerve za lastne
delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital
ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo uporabljati za izplačilo
delničarjem.
Gradivo za skupščino:
Delničarjem je gradivo za skupščino s
predlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave,
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini in prijava:
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
27. 8. 2007. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
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zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda upravi
pisno sporočijo najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica seje skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
ACK d.d.
predsednik uprave
Robert Biček, univ. dipl. ekon.
Ob-21539/07
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Kmetijstvo Vipava d.d. Šempeter pri
Gorici sklicuje uprava
11. sejo skupščine
delniške družbe Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v torek, dne 28. 8. 2007, ob 11. uri,
na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo
se predlagani organi skupščine: za predsednika skupščine se izvoli Evo Kompara, za
preštevalki glasov pa Vido Humar in Vanjo
Colja.
Skupščinski zapisnik vodi vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2006 in s poročilom nadzornega
sveta o sprejetju letnega poročila družbe za
leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu
2006 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2006
znaša 952.000,00 SIT in ostane nerazporejen skupaj z dobičkom iz leta 2005.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2006.
4. Spremembe, dopolnitve in potrditev
čistopisa statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta ter potrjuje čistopis statuta, kot je navedeno v materialu za
skupščino.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: zaradi odstopa dosedanjega člana nadzornega sveta Dimitrija Preglja se za novega člana nadzornega sveta imenuje Vasjo
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Bucika za mandatno dobo štirih let, ki začne
teči z dnem sprejema tega sklepa.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak dan
med 11. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku,
in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti predloženo pisno pred pričetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri, na
mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence pozivamo, da morajo svojo udeležbo
pisno najaviti upravi družbe najmanj 3 dni
pred sejo.
Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava – direktor
Herman Ušaj, univ. dipl. ekon.
Ob-21540/07
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 7.2. točke Statuta delniške družbe IUV – Industrija
usnja Vrhnika, d.d., Tržaška cesta 31, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
družbe IUV – Industrija usnja
Vrhnika, d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2007, ob 12. uri, v prostorih poslovne stavbe družbe na Vrhniki,
Tržaška cesta 32.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih organov skupščine in predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
za predsednika skupščine Mitjo Ulčarja, za
preštevalce glasov pa Tatjano Kovač, Andreja Seligerja in Barbaro Bezek Rot. Skupščini prisostvuje notar Peter Meze.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu poročilu družbe ter poročilom pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom za leto 2006,
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2006, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za leto 2006 in potrditvijo letnega
poročila za leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravam in nadzornima svetoma družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje upravam in nadzornima svetoma
družbe razrešnico za delo v poslovnem letu
2006.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje za pregled poslovanja in računovodskih
izkazov za poslovno leto 2007 revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o..
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5. Nagrajevanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: višina bruto sejnine predsednika nadzornega sveta znaša 715,00
EUR. Višina bruto sejnine člana nadzornega sveta pa znaša 550,00 EUR.
6. Izvolitev novega člana NS predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dosedanji član NS dr. Žiga Andoljšek dne 21. 7.
2006 podal odstopno izjavo glede članstva v
nadzornem svetu družbe. Za novega člana
nadzornega sveta družbe – predstavnika
delničarjev, se z dnem sprejetja tega sklepa
izvoli: mag. Tomaž Perše, univ. dipl. ekon..
Mandat novega člana NS začne teči z dnem
sprejetja tega sklepa in se izteče dne 22. 3.
2010.
Vpogled v gradivo: gradivo je na vpogled
na sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška cesta
31, v tajništvu uprave družbe, vsak delavnik
od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica dalje do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovalna pravica: delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali prek pooblaščencev. Pravico udeležbe na skupščini imajo
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu uprave družbe in bodo
vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega
dne prijave na skupščino.
Prevzem glasovalnih lističev: pozivamo
delničarje, pooblaščence in zastopnike, da
vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine v sprejemnem prostoru skupščine potrdijo svojo prisotnost ter z osebno izkaznico
ali drugim osebnim dokumentom prevzamejo glasovalne lističe.
Sklepčnost skupščine: skupščina je
sklepčna, če je prisotnih več kot 15 odstotkov glasov. Če skupščina ob napovedanem
času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
z istim dnevnim redom istega dne ob 12.30
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
družbe sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d.
predsednik uprave
Vitomir Debeljak
članica uprave za področje
tehnologije in razvoja
Sonja Vavken
Ob-21541/07
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo
mesto sklicuje uprava družbe
10. skupščino
družbe Kremen d.d. Novo mesto,
ki bo v četrtek dne 30. 8. 2007, ob 15. uri,
v sejni sobi družbe, na Dolenjem Mokrem
Polju 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščini prisostvuje vabljena notarka. Skupščina imenuje predsedujočega na skupščini in preštevalca glasov
na predlog uprave.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2006, poročilom nadzornega sveta in odločitev o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom 2006, poroči-

lom nadzornega sveta, odobrava delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 ter jima
podeljuje razrešnico.
3. Seznanitev skupščine s predlogom
uprave o razporeditvi bilančnega dobička
za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in se strinja s predlogom uprave družbe
Kremen d.d. Novo mesto, da bilančni dobiček iz leta 2006, v višini 460.031.993,20 SIT
(1.919.679,49 EUR), ostane nerazporejen.
4. Prehod na evro.
Predlog sklepa: nominalni zneski delnic
iz osnovnega kapitala se preračunajo v evre
tako, da znaša nominalni znesek delnice 4,17
EUR, osnovni kapital pa 304.468,38 EUR.
Razlika 213,64 EUR, ki izhaja iz preračunavanja, se prerazporedi v kapitalske rezerve.
V skladu s tem sklepom se spremeni
prvi odstavek točke 4.1 statuta družbe Kremen d.d. Novo mesto tako, da po spremembi glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
304.468,38 EUR in je razdeljen na 73.014
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic«.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007, skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje
na skupščini družbe je potrebno deponirati v
tajništvu družbe, kjer mora biti hranjeno ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec naj prijavi
svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni
obliki, najkasneje tri dni pred skupščino.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 10. skupščino družbe je delničarjem na vpogled pri direktorju
družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja
družbe, in sicer vsak delovni dan od objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure.
Delničarje vabimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo
njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen d.d. Novo mesto
uprava
Ob-21542/07
Direktor družbe Adria Capital Koper, finančni inženiring, d.d., Koper, Pristaniška 8,
na podlagi statuta družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
12. skupščino
delničarjev delniške družbe Adria
Capital Koper, d.d.,
ki bo v petek 31. 8. 2007, ob 9. uri, v
Kopru na Pristaniški 8, v 5. nadstropju, z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih delovnih teles.
Predlog sklepa direktorja: za predsednika skupščine se izvoli Mateja Bonina, za
preštevalko glasov pa Sanelo Grošić. Vabljeni notar je Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2006 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z revidiranim
poročilom za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2006.
3. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2006.
4. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2006 v višini 179.642,11 EUR se v celoti
razporedi v preneseni dobiček družbe.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov
družbe v letu 2007 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
6. Seznanitev skupščine z izvajanjem letnega plana za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvajanjem letnega plana za leto 2007.
Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj
tri dni pred skupščino na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje istega dne ob 9.30 v istih prostorih, ko lahko
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo je na vpogled vsak delovni dan od 27. 7. 2007 do 30. 8. 2007, od
10. do 12. ure na sedežu družbe Adria Capital Koper, d.d., Pristaniška 8, 6000 Koper.
Adria Capital Koper, d.d.
direktor
Janez Lenarčič
Ob-21543/07
V skladu z določili ZGD-1 in 25. členom
Statuta družbe RGL d.d., Ljubljana, sklicujem
18. zasedanje skupščine
družbe RGL d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2007, ob 9.
uri v prostorih družbe, Cesta 24. junija 23,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Točka 1 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njen ne glasuje.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2006.

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njen ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se bilančna izguba iz leta 2006 pokrije
iz dobička v prihodnjih letih.
Predlog sklepa: v skladu z določili
294. člena ZGD-1 skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
poslovnem letu 2006.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo za skupščino bo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, v času od
1. 8. 2007 do 24. 8. 2007, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanjem skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SET d.d.
uprava
Ob-21544/07
Na podlagi 38. člena statuta družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje d.d.
uprava sklicuje
14. skupščino
družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana, Letališka 34,
ki bo dne 30. 8. 2007, ob 11. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Letališka 34, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave za predsednico skupščine imenuje
Danico Majcen Samardžija. Za preštevalca
glasov se imenujeta Bogo Kos in Alenka
Bizjak.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in skupine Tekstil za leto 2006 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2006,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi
letnega poročila.
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2006 znaša 21.000.000,00 SIT oziroma
87.631,45 EUR, se nameni za izplačilo dividend, in sicer 4,34 EUR bruto na delnico.
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Družba izplača dividende delničarjem, ki
so kot delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe na dan 23. 8. 2007, in sicer v roku 30
dni od sprejetja sklepa skupščine.
2.2. Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2007 imenuje družba Plus Revizija, Podjetje za revidiranje, računovodstvo
in finance d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so na dan 23. 8. 2007 vpisani v
delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine družbe se lahko udeležijo in
glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci
morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno
pooblastilo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tekstil, proizvodno in trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana,
uprava družbe
generalni direktor
Stanislav Zidar
Ob-21587/07
Na podlagi Statuta delniške družbe Delfi,
upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 8a, in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Delfi, upravljanje
naložb, d. d., Ljubljana, Vošnjakova 8a,
Ljubljana,
ki bo 31. 8. 2007 ob 14. uri v prostorih
poslovne stavbe SCT, d. d., Vošnjakova 8a,
v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu uprave in nadzornega sveta.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2006, s pi-
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snim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2006, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2006.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave se bilančna izguba, ki na dan 31. 12.
2006 znaša 93.640.766,99 SIT (390.756,00
EUR) in je sestavljena iz čiste izgube za
poslovno leto 2006 v znesku 52.944.889,83
SIT (220.935,11 EUR) in prenesene čiste izgube iz preteklih let v znesku 40.695.877,16
SIT (169.820,89 EUR), pokrije v naslednjih
letih.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v
poslovnem letu 2006.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je mandat članom nadzornega sveta
potekel. Za člane nadzornega sveta se za
mandatno obdobje naslednjih štirih let od
dneva vpisa v register imenujejo Sulejman
Kumalič, Klemen Grebenšek in Dušan Kecman.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2007 revizijsko
družbo UHY, d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, je
vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Ljubljana, Vošnjakova 8/a, in sicer
od dneva sklica naprej vsak delavnik med
8. in 10. uro.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine, in ki so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi
družbe. Pooblaščenci so dolžni prijavi priložiti tudi pooblastilo delničarja za udeležbo
in glasovanje na skupščini. Število glasov
posameznega delničarja določajo glasovi
delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi
v njegovi lasti deset dni pred zasedanjem
skupščine.
Delfi, d.d.
uprava
mag. Klemen Grebenšek
Ob-21588/07
Na podlagi 66. člena statuta delniške
družbe SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana, sklicujemo
redno skupščino
delniške družbe Splošno gradbeno
podjetje Slovenija ceste Tehnika
Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana,
ki bo 31. avgusta 2007, ob 13. uri, v sejni
sobi v tretjem nadstropju, na naslovu Slovenska 56, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu upravnega odbora.
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2. Predstavitev letnega poročila SCT,
d.d., za poslovno leto 2006 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom SCT, d.d., za leto 2006 in s
pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega poročila z dne 27. 6. 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe SCT, d.d.,
znaša 2.140.978.755,57 SIT (8.934.146,03
EUR) in je sestavljen iz:
– čistega dobička za poslovno leto 2006
v znesku 389.894.017,19 SIT (1.626.998,90
EUR),
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 1.751.084.738,38 SIT
(7.307.147,13 EUR),
b) Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku
2.140.978.755,57 SIT (8.934.146,03 EUR)
ostane nerazporejen oziroma bo o njem odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
c) Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2006.
4. Razrešitev člana upravnega odbora.
Predlog sklep: na predlog Janeza Mihlja,
univ. dipl. prav., člana upravnega odbora,
skupščina sprejme sklep o njegovi razrešitvi
iz upravnega odbora iz osebnih razlogov z
dnem 18. 7. 2007.
5. Prenos delnic izdajatelja SCT, d.d., na
glavnega delničarja Delfi, d.d..
Predlog sklepa:
1. Na predlog družbe Delfi, upravljanje
naložb, d. d., Ljubljana, Vošnjakova 8a, kot
glavnega delničarja, ki razpolaga po stanju
na dan 17. 7. 2007 s 416.758 delnicami
družbe Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, kar predstavlja 92,17%
osnovnega kapitala te družbe, se na podlagi
384 člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) vse delnice preostalih delničarjev
družbe Splošno gradbeno podjetje Slovenija
ceste Tehnika Obnova, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, prenesejo na glavnega delničarja
za plačilo primerne odpravnine 26,74 EUR
za delnico.
2. Do odpravnine so upravičeni imetniki
delnic oziroma manjšinski delničarji družbe
Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste
Tehnika Obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana. Če so delnice v lasti manjšinskega
delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine upravičena oseba, v
korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan
za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP-A);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenose iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP-A.
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v register pri

Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za
prenos delnic izdajateljice družbe Splošno
gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika
Obnova, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, z
računov manjšinskih delničarjev na račun
glavnega delničarja.
4. Glavni delničar je dolžan nemudoma
po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni
register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 26,74 EUR za delnico
za vsako delnico družbe Splošno gradbeno
podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova,
d.d., Slovenska 56, Ljubljana. Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine upravičencem obrestujejo po obrestni meri 5% letno.
5. Izplačila primerne denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem bo glavni delničar
vršil prek računa, odprtega pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, ki je tudi podala
izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo
nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu
delnic v sodni register manjšinskim delničarjem izplačala denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2007 revizijsko družbo UHY,
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na naslov
družbe SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
pri čemer se kot datum prijave šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi imetniki delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z OZ, ZGD-1 oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Udeleženci skupščine se na seji izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa poleg tega z izpiskom iz sodnega registra. Na sejo skupščine je zaradi ureditve
formalnosti treba priti eno uro pred napovedanim začetkom skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave sklica skupščine pisno podajo utemeljen
nasprotni predlog.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni,
Vošnjakova 8/a, Ljubljana, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
SCT, d.d.
Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.,
predsednik upravnega odbora
Ob-21589/07
Na podlagi 19. člena Statuta Hotel Grad
Podvin d.d., uprava družbe sklicuje
redno skupščino
družbe Hotel Grad Podvin d.d.,
Mošnje 1, Radovljica,
ki bo potekala dne 29. 8. 2007 ob 10. uri
v prostorih notarske pisarne notarke Nade
Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje
Boris Kitek, za preštevalca glasov pa Tomaž
Juvan. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta z
dne 17. 5. 2007 o preveritvi letnega poročila
za leto 2006.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
3. Razno.
Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino vključno s spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev: delničarji, katerih
skupni delež dosega 1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine in v roku,
ko družba še lahko zagotovi objavo v zakonskem roku, podajo družbi morebitne predloge
za objavo predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Na skupščini
se morajo izkazati z osebnim dokumentom,
s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja najkasneje 15
minut pred začetkom skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini lahko uresničujejo
le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo vsaj tri dni pred sejo skupščine in so
na dan skupščine vpisani v delniški knjigi.
Hotel Grad Podvin d.d.,
uprava
Tomaž Juvan
Ob-21590/07
Uprava in nadzorni svet družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, na podlagi 32. in
33. člena Statuta Ultrapaca d.d. sklicujeta
2. skupščino
družbe Ultrapac,
Predelava plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2007 ob 13. uri, na
sedežu podjetja v upravni stavbi Ultrapaca
d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje
notar Edvard Sivec iz Tolmina.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2006 in
s poročilom nadzornega sveta, s katerim
je le ta potrdil letno poročilo o poslovanju
družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno leto 2006,
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.

Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2006 v višini 19.196.491,34 SIT ostane nerazporejen in se bo o tem odločalo v naslednjih letih.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta, s katero podeljuje in odobrava njihovo delo v
poslovnem letu 2006.
4. Sprejem odstopnih izjav Herberta Pjedeta in Berta Ommerja kot člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme odstopni izjavi
Herberta Pjedeta in Berta Ommerja kot člana nadzornega sveta.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta Lakner Antona in Žibert Stojana.
6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina delniške družbe izdaja
pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
kot sledi:
– Pooblastilo za pridobitev lastnih delnic
velja 18 mesecev od dneva izdaje;
– Pooblastilo velja za pridobitev delnic
do skupaj 28.336 delnic družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe;
– Pridobitvena cena delnic ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnic;
– Družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za
naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
– za zamenjavo za lastniške deleže v
drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe ali
– za morebitno odprodajo strateškemu
partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve
nadzornega sveta družbe;
– Cena po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove nakupne cene.
7. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje za leto 2007 za pooblaščeno revizijsko družbo: »JPA-Abeceda
Revizija« podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana.
8. Seznanitev skupščine z Programom
prestrukturiranja in njegova potrditev.
Predlog sklepa: skupščina potrdi Program prestrukturiranja v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini, letnim poročilom je delničarjem na vpogled vse delovne dni v tednu od
dneva objave sklica skupščine do vključno
27. 8. 2007 od 9. do 12. ure v tajništvu poslovodstva družbe na Volčja Dragi 42, drugo
nadstropje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v
sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo
poslovodstva družbe, Volčja Draga 42, 5293
Volčja Draga.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko
uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
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pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in tisti
delničarji ki so 3 dni pred sklicem skupščine
vpisani v register delnic pri KDD Centralna
klirinška depotna družba d.d..
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ultrapac d.d.
predsednik uprave
Marjan Lasič
Št. 69/07
Ob-21591/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe
sklicujem
13. redno skupščino
družbe Sintal Celje, d.d.,
ki bo v Bio hotelu Zlatorog, Ukanc 64, Bohinjsko jezero, dne 31. 8. 2007 ob 10.20.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viktor Pistotnik, za preštevalki
glasov se izvolita Tatjana Cerkovnik in Manca Fistrič ter ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in o njegovem stališču
do revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2006, skupaj s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe, ki znaša na
dan 31. 12. 2006 138.906.162,42 SIT
(579.645,14 EUR) ostane nerazporejen. O
njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih
letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2006.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 skupščina imenuje revizorsko družbo Deloitte & Touche d.o.o.,
Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji Sintal Celje d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Po-
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oblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je
na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe Sintal Celje d.d., Ipavčeva 22, od
objave dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15.20, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Celje d.d.
Št. 69/07
Ob-21592/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe
sklicujem
11. redno skupščino
družbe Sintal Fiva
fizično varovanje, d.d.,
ki bo v Bio hotelu Zlatorog, Ukanc 64, Bohinjsko jezero, dne 31. 8. 2007 ob 10.10.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Milan Germ, za preštevalki
glasov se izvolita Tatjana Cerkovnik in Manca Fistrič ter ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in o njegovem stališču
do revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2006, skupaj s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe, ki znaša na dan
31. 12. 2006 59.068.105,10 SIT (246.486,84
EUR) ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 skupščina imenuje revizorsko družbo Deloitte & Touche d.o.o.,
Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji družbe Sintal Fiva d.d., njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe Sintal Fiva d.d., Litostrojska cesta 38, Ljubljana
od objave dalje.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
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istega dne ob 15.10, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Sintal Fiva d.d.
Ob-21614/07
V skladu z določili 74. člena Statuta družbe Delo-Tiskarna d.d. Ljubljana, Dunajska 5,
sklicuje uprava družbe
12. zasedanje skupščine
družbe Delo-Tiskarna d.d.,
ki bo v petek 31. 8. 2007, ob 11.30 v
sejni sobi v 4. nadstropju Likozarjeve 3, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
odvetnik Matjaž Jan.
Za ugotavljanje sklepčnosti in preštevanje glasov se izvoli verifikacijska komisija v
sestavi: Tomaž Dereani kot predsednik ter
Miriam Strelec in Janez Lesar kot člana.
Zapisnik vodi notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
Delo Tiskarna d.d. Ljubljana in poročilom
skupine Delo Tiskarna d.d. nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skladno z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina delničarjev Delo-Tiskarna d.d. Ljubljana,
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
in računovodskih izkazov Delo-Tiskarna d.d.
Ljubljana za leto 2007 se imenuje revizijska
družba KPMG Ljubljana Podjetje za revidiranje d.o.o. iz Ljubljane.
4. Sprememba Statuta Delo-Tiskarna
d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa:
Spremenita se prvi in drugi odstavek
49. člena, ki v celoti na novo glasita:
Uprava ima dva člana, direktorja družbe.
Uprava – direktorja družbe vodita posle
družbe posamično in neomejeno, razen pri
sklepanju pogodb o odtujitvi ali obremenitvi
nepremičnin, vrednostnih papirjev oziroma
poslovnih deležev, pri katerih direktorja zastopata družbo skupno.
5. Razrešitev in izvolitev novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Razreši se dosedanjega člana nadzornega sveta Martina Odlazka. Izvoli se novega
člana nadzornega sveta Alojz Zibelnika.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in ostanejo
shranjena na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so na dan 28. 8. 2007
vpisani v delniško knjigo.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo. Pisna prijava mora prispeti
najpozneje do 28. 8. 2007.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu vsaj eno uro pred pričetkom zaseda-

nja skupščine prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskem dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost
na skupščini ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Gradivo: gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter spremembah statuta, je dostopno delničarjem v tajništvu družbe Delo‑Tiskarna d.d.
Ljubljana, Dunajska 5, pri Jelki Koderman
od 9. do 12. ure vsak delovni dan, od dneva
objave skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delo-Tiskarna d.d. Ljubljana,
uprava
Ob-21615/07
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 45. člena Statuta delniške družbe
17. redno skupščino
delniške družbe Peko,
tovarna obutve, d.d., Tržič,
ki bo v Ljubljani, dne 30. 8. 2007, ob
9. uri, na sedežu notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, v Ljubljani z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1, kot ga predlaga
uprava: izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer se za predsednico skupščine
imenuje Irena Križnar, za preštevalko glasov
pa Mojca Meglič.
Na seji je prisotna notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006, s poročilom revizorske
hiše KPGM Slovenija d.o.o., Ljubljana in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet:
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2006 s poročilom revizorske
hiše KPMG Slovenija d.o.o. in poročilom
nadzornega sveta.
Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2006 se dobiček družbe v višini
177.884.956,18 SIT (742.300,77 EUR) uporabi za pokrivanje prenesene izgube.
Predlog sklepa št. 3, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2006.
3. Uvedba kosovnih delnic, preračun
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov v
EUR in sprememba statuta družbe v skladu
z zahtevami ZGD.
Predlog sklepa št. 4, kot ga predlaga
uprava:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
5.694.408.000,00 SIT in je razdeljen na
5.694.408 navadnih imenskih delnic, se razdeli v navadne imenske kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da na mesto 1 navadne
delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT
stopi 1 navadna kosovna delnica.
Osnovni
kapital,
ki
znaša
5.694.408.000,00 SIT, je na novo razdeljen
na 5.694.408 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v
osnovnem kapitalu se določi glede na število izdanih kosovnih delnic.
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Predlog sklepa št. 5, kot ga predlaga
uprava:
Osnovni kapital družbe se v skladu z
drugim odstavkom 693. člena ZGD-1 preračuna v euro po tečaju zamenjave 1 EUR
= 239,640 SIT, in sicer se osnovni kapital
družbe v višini 5.694.408.000,00 SIT deli z
zneskom 239,640 tako, da se dobi znesek
23.762.343,5153 EUR.
V skladu z Uredbo Sveta ES 1103/97 se
dobljeni znesek zaokroži na dve decimalni
mesti, tako da se dobi znesek 23.762.343,52
EUR.
Predlog sklepa št. 6, kot ga predlaga
uprava: sprejme se spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Peko, tovarna
obutve d.d., Tržič po predlogu, ki je sestavni
del sklepa.
4. Zamenjava članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 7, kot ga predlaga
nadzorni svet:
Skupščino se obvešča, da je z dnem
27. 2. 2007 na podlagi odstopne izjave prenehalo članstvo v nadzornem svetu dosedanji članici nadzornega sveta Ladislavi
Furlan.
Za člana v nadzornem svetu družbe se
za novo mandatno obdobje (do 30. 8. 2011),
imenuje Gregor Tomše.
Predlog sklepa št. 8, kot ga predlaga
nadzorni svet:
Skupščino se obvešča, da je z dnem
2. 7. 2007 na podlagi odstopne izjave prenehalo članstvo v nadzornem svetu dosedanjemu članu nadzornega sveta Andreju
Širclju.
Za člana v nadzornem svetu družbe se
za novo mandatno obdobje (do 30. 8. 2011)
imenuje Gorazd Kovačič.
5. Obvestilo skupščine o predstavnikih
delavcev v nadzornem svetu družbe Peko
d.d., Tržič.
Skupščino se obvešča, da z dnem 25. 9.
2007 preneha članstvo v nadzornem svetu dosedanjemu članu NS, Darku Bizjaku,
predstavniku delavcev.
Za člana v nadzornem svetu Peko, d.d.
Tržič, kot predstavnika delavcev, sta bila
na korespondenčni seji sveta delavcev dne
21. 6. 2007 izvoljena Romana Oman in Nebojša Stečuk.
6. Višina sejnin članom nadzornega
sveta za obdobje od potrditve na skupščini
dalje.
Predlog sklepa št. 9, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: članom nadzornega sveta Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
se določijo sejnine, kot je to opredeljeno v
prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
7. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa št. 10, kot ga predlaga
nadzorni svet: za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2007 skupščina družbe
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/A, 1000 Ljub
ljana.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati pri poslovni sekretarki NS
na sedežu družbe v Tržiču, cesta Ste Marie
aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj tri dni pred
sejo skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje vključno do 25. 8.

2007 do 13. ure, sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini.
Vsem delničarjem družbe Peko, d.d. je
bilo gradivo vročeno z dnem objave sklica skupščine v Uradnem listu s kurirsko
službo.
Popolno gradivo za 17. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled
tudi pri Ireni Križnar, na sedežu družbe v
Tržiču, cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290
Tržič, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 8. ure do 12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
30. 8. 2007 ob 10. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA
Ob-21629/07
Predsednik uprave družbe Sinfonika, d.d.,
Trzin sklicujem na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 10.3.3. člena
Statuta družbe Sinfonika, d.d., Trzin
8. redno skupščino
delničarjev družbe Sinfonika, d.d., Trzin,
ki bo 30. 8. 2007, ob 9. uri, v Konferenčni
dvorani poslovne stavbe Biring (2. nadstropje) na naslovu Motnica 9, 1236 Trzin.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednico skupščine se izvoli Katra Rangus, za
preštevalko glasov se izvoli Nina Banko.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2006 z mnenjem
revizorja, konsolidiranim letnim poročilom
skupine Sinfonika za poslovno leto 2006 in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z Letnim
poročilom za poslovno leto 2006 in konsolidiranim letnim poročilom skupine Sinfonika
za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno
leto 2006.
2.2. 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.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sinfonika, d.d., Trzin
za poslovno leto 2007 se imenuje družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Ljubljana.
4. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe Sinfonika.d.d..

Št.

67 / 27. 7. 2007 /

Stran

5719

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi podanih odstopnih izjav se razrešita funkcije člana nadzornega sveta
Dušan Kecman in Zoran Leko ter namesto njiju za nova člana nadzornega sveta
imenujeta Kristian Hren in Primož Mavrič
za dobo 4 let. Novima članoma nadzornega sveta začne teči mandat z dnem
imenovanja.
Utemeljitev predloga je vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Sinfonika d.d.
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
5. Odobreni kapital in spremembe statuta.
A) Odobreni kapital.
5.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina daje pooblastilo predsedniku
uprave družbe, da s soglasjem nadzornega sveta, v petih letih po vpisu sprememb
statuta, sprejetih na tej skupščini v sodni
register, osnovni kapital poveča za največ
52.112,49 EUR.
O vsebini pravic iz delnic ter o pogojih
za izdajo delnic odloča predsednik uprave,
ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje
nadzornega sveta.
Nove delnice se lahko izdajo tudi za
stvarne vložke.
Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti
in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto
odločitvijo uprave o povečanju osnovnega
kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.
B) Druge spremembe statuta.
5.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: spremeni se točka 1.1. statuta, ki
po novem glasi: »Družba objavlja svoja sporočila v dnevnem časopisu Dnevnik«.
5.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme čistopis statuta družbe. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino Sinfonika, d.d.,
Trzin s predlogi sprememb statuta z utemeljitvijo in revidirano letno poročilo družbe za
poslovno leto 2006 in konsolidirano poročilo
skupine Sinfonika je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini:
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj tri delovne dni pred skupščino, to je do
vključno 27. 8. 2007.
Zaradi potreb identifikacije upravičencev
do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje
svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki
se skupščine udeleži pravočasno. V ta namen bo prostor zasedanja skupščine odprt
30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Sinfonika, d.d., Trzin
predsednik uprave
Boris Hadalin
Ob-21644/07
Uprava družbe In.life d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, objavlja
dnevni red
8. skupščine družbe,
sklicane za četrtek 30. 8. 2007, ob
12. uri, v upravi podjetja In.life d.d., Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana.
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Družba objavlja naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
Skupščini bo prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilo uprave o poslovanju za poslovno leto
2006 in sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila uprave
za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s tem, da so člani nadzornega sveta dne
23. 7. 2006 obravnavali revidirano letno poročilo za leto 2006 in ga soglasno sprejeli.
3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančnega dobička v višini 9.060.649 SIT in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu
svetu.
3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček v
višini 9.060.649 SIT ostane nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovanje v poslovnem letu 2006.
4. Obravnava in sprejem predloga uprave o izdaji novih delnic (dokapitalizaciji) podjetja In.life d.d..
4.1. Predlog sklepa: skupščina se strinja z povečanjem osnovnega kapitala družbe. Za potrebe povečanja kapitala se izda
112.500 delnic po nominalni vrednosti 4,173
EUR (1.000 SIT). Tako da bo skupno število
delnic po dokapitalizaciji 150.000.
5. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja v letu 2007 se imenuje revizijska hiša
KPMG d.o.o..
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ali njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci.
Vse delničarje in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine, takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo delničarji potrdili svojo prisotnost,
pooblaščenci pa oddali pooblastila.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu v petek 31. 8. 2007, ob 12. uri (ponovni sklic).
Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne
glede na število navzočih delničarjev.
In.life d.d.,
direktor
Nebojša Jovanovič
Št. 36
Ob-21660/07
Na podlagi 43. člena statuta družbe
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava sklicuje
12. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana d.d., Ljubljana,
Hladilniška pot 28,
ki bo v torek, 28. 8. 2007, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška pot
28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ivanka Dolinar, Marija Jenko.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v višini
2.908.460,51 SIT ostane nerazporejen.
3. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skladno s
Sklepom o stališčih glede nagrajevanja članov
nadzornih svetov, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 15. 2. 2007, znaša sejnina za predsednika nadzornega sveta bruto 107,69 €, za člane
nadzornega sveta pa znaša bruto 80,76 €,
za redne in izredne seje; za korespondenčne
seje pa znaša 80% redne seje. Predsedniku
in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi
materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, 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.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
uprava
Herbert Jeglič

Ob-21661/07
Na podlagi 9.2 točke statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a, uprava družbe sklicuje,
11. skupščino delniške družbe
Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer
Glavni trg 5a,
v sredo, 29. 8. 2007 ob 12. uri na sedežu
družbe Glavni trg 5 a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Izvolijo se predsednik skupščine in 2
preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Seznanitev s poročilom NS v zvezi s
pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
poročilom, ki ga je sprejel NS družbe in se
nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2006.
4. A) Odločanje o pokrivanju izgube družbe za leto 2006.
B) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) izguba za leto 2006 v višini
169.158.410,79 SIT se bo pokrila v breme
kapitalskih rezerv,
B) podeli se razrešnica upravi – direktorici družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje za leto 2006.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2007
imenuje SN revizija d.o.o. Puhova ulica 13,
Ljubljana.
6. Sprememba osnovnega kapitala zaradi preračuna v EUR.
Predlog sklepa:
A: Nominalni znesek delnice po preračunu znaša 17 EUR. Obstoječi osnovni kapital
po preračunu znaša 897.260 EUR. Medsebojna razmerja med pravicami, povezanimi
z delnicami ter razmerje glasovalnih pravic
se ne spremeni. Za povečanje osnovnega kapitala, ki po preračunu znaša 897.260
EUR, se zmanjšajo zakonske in kapitalske
rezerve v višini 16.267,68 EUR.
B: Spremeni se 4.1 člen statuta in se
glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 897.260
EUR in je razdeljen na 52.780 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 17 EUR po delnici, ki se glasijo
na ime delničarjev.
Lastništvo delnic je evidentirano v Klirinško depotni družbi.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2006, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
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Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
TP Vesna d.d.
uprava
Paal Katarina
Ob-21663/07
Na podlagi 79. člena statuta družbe Vesna Holding Družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
9. skupščino delniške družbe
Vesna Holding Družba pooblaščenka
d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a
v torek, dne 28. 8. 2007 ob 12. uri na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar
Šömen Franc.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet
družbe in se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe za leto 2006.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančni dobiček za leto 2006 v višini
3.742.092,52 SIT se razporedi v prenešeni
dobiček družbe.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog nadzornega sveta: po predlogu
nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje SN revizija d.o.o.,
Puhova ulica 13, Ljubljana.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta družbe se za člane nadzornega sveta
družbe z izvolitvijo na skupščini za mandatno obdobje 4 let izvolijo: Kosi Ljudmila,
Škrlec Zdenka, Jureš Zdenka.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2006, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.

Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Vesna Holding Družba pooblaščenka
d.d.
uprava
Paal Katarina
Ob-21669/07
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe
Železar Štore D.P., delniška družba pooblaščenka, d.d., sklicuje uprava družbe
6. sejo skupščine
delniške družbe Železar Štore D.P.,
delniška družba pooblaščenka d.d.
Skupščina bo v četrtek 30. avgusta
2007 ob 12. uri v mali telovadnici Osnovne
šole Štore (Lipa), Cvetke Jerin 5, Štore.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se izvoli Igor Pirc,za preštevalca glasov pa Uroš Dolinar in Vlasta Verhovšek.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Anton Rojec.
2. Seznanitev z letnim poročilo za leto
2006 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 in
poročilom nadzornega sveta v skladu z
282. členom Zakona o gospodarskih družbah.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli
upravi in članom nadzornega sveta družbe
razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Izvolitev članov novega nadzornega
sveta.
Predlog skepa št. 4:
Skupščina izvoli nadzorni svet v sestavi:
– Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon.,
– Marjan Mačkošek, univ. dipl. inž. str.,
– Ladislav Kaluža,
– Alfred Šarlah,univ. dipl. ekon. in
– Ivan Štrlekar, univ. dipl. ekon.
5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 5: skupščina sprejme
sklep, da se določijo sejnine članom nadzornega sveta in sicer: – za predsednika
nadzornega sveta 120 EUR/sejo v neto
znesku, – za člane nadzornega sveta 80
EUR/sejo v neto znesku.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter o delu nadzornega sveta je na
vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na sedežu družbe.
Pogoji za udeležbo:
Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so se prijavili upravi družbe najpozneje 3 dni pred
skupščino. Vsaka delnica daje delničarju
na skupščini en glas.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma
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pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na sejo
skupščine.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekala
seja skupščine, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja.
Železar Štore D.P. d.d.
Anton Franulič,
direktor
Ob-21678/07
V skladu z 41. členom Statuta delniške
družbe Mineral, družbe za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d.
uprava družbe sklicuje
18. sejo skupščine
Mineral d.d., Preserje, Podpeč 46,
ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2007, ob
8. uri, v veliki sejni sobi v petem nadstropju
zgradbe Poteze na Železni cesti 18, 1000
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Remškar.
– preštevalki glasov: Stanka Japundža,
Irena Žolger.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2006 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina se seznani z revidiranim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2006,
potrjenim s strani nadzornega sveta, ter
s poročilom o delu nadzornega sveta za
poslovno leto 2006.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2006 znaša 23.090.000,00 SIT
(96.352,86 EUR).
Bilančni dobiček poslovnega leta 2006
ostane nerazporejen.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
skupščina upravi družbe in nadzornemu
svetu družbe podeli razrešnico za poslovno
leto 2006.
5. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
5.1) 3. člen statuta družbe Mineral d.d.
se spremeni tako, da se po novem glasi:
Osnovni kapital družbe Mineral d.d.
znaša 1.259.710,40 EUR in je razdeljen
na 301.877 kosovnih delnic.
5.2) 4. člen statuta se spremeni tako, da
se po novem glasi:
Vse delnice so delnice istega razreda v
smislu 177. člena ZGD-1.
5.3) 27. člen statuta se spremeni tako,
da se glasi:
Nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.
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5.4) 28. člen statuta se spremeni tako,
da se glasi:
1 član nadzornega sveta je predstavnik
delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.
Ta določba velja, dokler je v veljavi Zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/2007 – UPB1).
5.5) 29. člen statuta se spremeni tako,
da se glasi:
Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih
delničarjev, razen člana nadzornega sveta,
ki ga izvoli svet delavcev.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta
družbe.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
6.1) Zaradi sprememb statuta iz točk
5.3. do 5.5. tega dnevnega reda skupščina
odpokliče naslednja dva člana nadzornega sveta: Vilijema Tisnikarja, Branko Remškar.
Mandat navedenima članoma nadzornega sveta preneha z dnem vpisa sprememb
statuta iz točk 5.3. do 5.5. tega dnevnega
reda v sodni register.
6.2) Skupščina delničarjev družbe poziva svet delavcev, da v skladu s svojim
poslovnikom upravi družbe najkasneje v 15
dneh od dneva te skupščine sporoči, kateremu od predstavnikov delavcev v nadzornem svetu družbe bo z vpisom sprememb
statuta iz točk 5.3. do 5.5. tega dnevnega
reda v sodni register prenehal mandat.
6.3) Odpoklic članov nadzornega sveta
iz tega sklepa stopi v veljavo z dnem vpisa
sprememb statuta iz točk 5.3. do 5.5. tega
dnevnega reda v sodni register.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu
uprave družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v
tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, 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.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
uprava družbe

redno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 28. 8. 2007, ob
10. uri, v sejni sobi družbe Zaloška cesta
171, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje: Tomaž
Čad, za preštevalca glasov: Peter Zavasnik
in Gašper Gorenc, za zapisnikarja: Marija
Malnar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep o delitvi
dobička, ki je ugotovljen v računovodskih
izkazih za leto 2006 in delitvi dobička iz
prejšnjih let.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za
leto 2006, s katero potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe:
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se dejavnost družbe razširi z naslednjo dejavnostjo: 74.150 – dejavnost
holdingov. Zato se spremeni statut v členu
4 tako, da se doda: 74.150 – dejavnost
holdingov.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2007 imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, Maribor.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom za leto 2006, mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem v
tajništvu direktorja družbe na naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje
tri dni pred sklicem skupščine do 14. ure
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom,
o katerih bo odločala skupščina, pošljejo
upravi-direktorju delniške družbe najkasneje v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Skupina Claas d.d., Ljubljana,
direktor
Pavel Prebil

Ob-21679/07
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d., Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o
delu skupščine, sklicujem
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Ob-21691/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta
družbe KIG, d.d., Ig, Zagorica 18, uprava
družbe sklicuje

14. redno sejo skupščine
družbe KIG, d.d.,
ki bo v sredo, dne 30.8.2007, ob 12. uri,
na sedežu družbe, na Igu, Zagorica 18.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Satler.
Seji skupščine bo prisostovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
2. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklepa št. 2: osnovni kapital
družbe, ki znaša 244.611.000,00 SIT se preračuna v EUR na način iz prvega odstavka
693. člena Zakona o gospodarskih družbah
tako, da le ta znaša 978.444 EUR in je razdeljen na 244.611 navadnih prosto prenosljivih
delnic z nominalno vrednostjo 4 EUR za eno
delnico. Razlika v višini 42.299,62 EUR, ki
nastane pri preračunu po navedenem določilu, se prenese v kapitalske rezerve.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 3: skupščina se seznani z letnim poročilom in revizijskim poročilom
družbe za poslovno leto 2006 ter s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2006.
4. Seznanitev skupščine s predlogom
uprave ter mnenjem nadzornega sveta o
razporeditvi bilančnega dobička za poslovno
leto 2006.
Predlog sklepa št. 4: bilančni dobiček leta
2006 se razporedi v preneseni dobiček, o
katerega uporabi bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
5. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa št. 5: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 6: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2007 se imenuje revizijska hiša BDO EOS Revizija d.o.o., Dunajska
cesta 106, 1000 Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, ki svojo udeležbo najavijo pisno s
priporočenim pismom, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
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 sedežu družbe na Igu vsak
delavnik od 28. 7. 2007 do vključno 30. 8.
2007 med 9. in 11. uro v tajništvu družbe.
uprava družbe
KIG , d.d.
Ob-21693/07
Upravni odbor družbe Lama d.d. okovje
- montažni sistemi - orodja - trgovina, s
sedežem v Dekanih 5, Dekani,
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sklicuje 16. skupščino
sklicano za 29. avgusta 2007 ob 12. uri
na sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predsednik skupščine
in preštevalca glasov, skupščini prisostvuje
vabljeni notar Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006 ter letno poročilo
za obdobje januar–marec 2007.
Predlog sklepa upravnega odbora:
a) Skupščina se seznani s poročilom
upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2006 ter za
poslovno obdobje januar–marec 2007.
3. Podelitev razrešnice organom vodenja
in nadzora.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina podeljuje razrešnico organom vodenja
in nadzora za poslovno leto 2006 ter za poslovno obdobje januar–marec 2007.
4. Soglasje za sklenitev Garancijske pogodbe med Lamo d.d. Dekani in Modra linija
holding, finančna družba d.d.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina družbe soglaša s sklenitvijo
Garancijske pogodbe med Lama d.d. Dekani in Modra linija holding, finančna družba
d.d. Za podpis Garancijske pogodbe se imenuje predsednika upravnega odbora.
5. Soglasje za odstop od Pogodbe o finančnem lizingu nepremičnin št. 4113102319
sklenjene med družbo Lama d.d. Dekani in
Hypo leasing d.o.o. in sklenitev najemne
pogodbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina družbe soglaša z odstopom
od Pogodbe o finančnem lizingu nepremičnin št. 4113102319 s pripadajočimi aneksi,
sklenjene med družbo Lama d.d. Dekani in
Hypo leasing d.o.o. dne 29. 12. 2005.
Skupščina družbe soglaša, da družba
Lama d.d. Dekani sklene pogodbo o najemu nepremičnin, ki so predmet pogodbe o
finančnem lizingu iz prvega odstavka tega
sklepa.
Višina najemnine je enaka višini amortizacije in plačanih obresti oziroma stroškov
finaciranja.
Za podpis odstopa od pogodbe in sklenitev najemne pogodbe se imenuje predsednika upravnega odbora.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa upravnega odbora: za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto april 2007–marec 2008 se imenuje
revizorska hiša KPMG d.o.o. s sedežem na
Železniški cesti 8a, Ljubljana. Upravni odbor
se pooblasti za izbiro druge revizorske hiše
tudi med letom, če za to obstaja utemeljen
razlog.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2006 in poslovno obdobje marec–april 2007, revizorjevo poročilo, Poročilo upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2006 in obdobje marec–april 2007, in
preostalo gradivo so dostopni na poslovnem naslovu družbe, in sicer v tajništvu
upravnega odbora, Dekani 5, 6271 Dekani,
vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Utemeljeni predlogi sklepov so dostopni na uradni spletni strani družbe
http://www.lama.si
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda družbi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica skupščine.
Do uresničevanja glasovalne pravice in
udeležbe na skupščini so upravičeni tisti
delničarji, ki delnice shranijo najpozneje tri
dni pred skupščino in ki se najpozneje tri 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., tri dni pred skupščino.
Prijava se opravi po faksu ali s pošto, ki jo
mora družba prejeti v roku iz prvega odstavka tega člena.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 29. avgusta
2007 ob 12.30 v isti dvorani. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Lama d.d. Dekani
predsednik upravnega odbora
Karl Oskar Schmidt
Ob-21694/07
V skladu s 17. in 18. členom Statuta
družbe Trgoavto - Trgovina d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
12. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2007, ob 11. uri,
na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 43/a,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli Vlasto Zagoršek-Kotnik za predsednico
skupščine in preštevalki Adrijano Božič in
Dorjano Čibej Gregorič in ugotovi prisotnost
notarke Mojce Tavčar-Pasar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom z revizorskim mnenjem in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega
poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Trgoavto d.d. in
skupine Tgoavto za poslovno leto 2006 in
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006,
skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2006.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, ki so dne 27. 8. 2007 vpisani
v delniški knjigi pri KDD sami ali po svojih
pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih. Delničarji oziroma pooblaščenci, ki se
bodo udeležili skupščine, morajo predhodno pisno prijaviti udeležbo in poslati pisna
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obvestila, najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe Trgoavto - Trgovina
d.d.. Predlagatelj sklepa pod točko 1 je
sklicatelj, pod točkama 2, 3 in 4 pa uprava
in nadzorni svet.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s spremembami in dopolnitvami
Statuta družbe, z revidiranim letnim poročilom za leto 2006 in poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu
v Kopru, Pristaniška 43 a, vsak delovni dan
od objave tega vabila dalje do dneva izvedbe skupščine med 10. in 13. uro.
Trgoavto-Trgovina d.d.
uprava - predsednik uprave
dr. Marjan Sedej
Ob-21695/07
Na podlagi 281. in 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena
Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. sklicujeta
12. skupščino
delničarjev NLB d.d., Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2007 ob 13. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na
Trgu republike 3 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev.
2. Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisoten notar Miro Košak
iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik
3. Izvolitev delovnih teles:
Predlog sklepa:
Skupščina banke imenuje:
– za člana verifikacijske komisije: Milana
Jermana in Borisa-Anžeta Dugarja.
4. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s
poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s poročilom
Nadzornega sveta NLB d.d..
5. Predlog za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno
leto 2006 v višini 43.926.404.464,79 SIT
oziroma 183.301.637,73 EUR se uporabi na
naslednji način:
– del v višini 31.573.709,96 EUR
(7.566.323.854,10 SIT) se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo
konec dneva zaključka skupščine, kar znaša
4,11 EUR (984,94 SIT) bruto na eno delnico.
Obveznost banke do delničarjev zapade v
plačilo dne 30. 9. 2007,
– preostali del bilančnega dobička v višini 151.727.927,77 EUR (36.360.080.610,69
SIT) se nameni za izplačilo nagrad članom
nadzornega sveta v višini 149.062,13 EUR
(35.721.248,83 SIT) in za povečanje drugih
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rezerv iz dobička v višini 151.578.865,64
EUR (36.324.359.361,86 SIT).
Znesek dobička, namenjenega povečanju rezerv iz dobička, se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alinee tega sklepa,
ki se nanaša na nastalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila dividende na dve decimalki
natančno na posamezno delnico in na izplačilo za morebitne lastne delnice NLB d.d..
Skupščina delničarjev NLB d.d. podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
6. Predlog sprememb Statuta NLB d.d..
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve
Statuta NLB d.d. v besedilu, ki je sestavni
del tega sklepa.
7. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da so člani nadzornega sveta Katja
Božič z dne 7. 3. 2007, Zvonko Ivanušič z
dne 27. 6. 2007, Žiga Lavrič z dne 26. 6.
2007 in Tomaž Rotar z dne 30. 6. 2007 podali odstopne izjave.
Na njihova mesta se imenujejo 4 novi
člani nadzornega sveta: Katja Božič, mag.
Iztok Bricl, Marko Rus ter dr. Matic Tasič, in
sicer do poteka mandata članov nadzornega
sveta, imenovanih na 10. redni skupščini
delničarjev NLB d.d..
8. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2007.
Skupščina delničarjev NLB d.d. imenuje
za revizorja NLB d.d. za leto 2007 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.,
Ljubljana.
9. Poročilo Centra notranje revizije za
leto 2006
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom o notranjem revidiranju za poslovno
leto 2006 in z mnenjem Nadzornega sveta
NLB d.d.
10. Določitev nadomestila za udeležbo
na posamezni seji nadzornega sveta in pripadajočih odborih (delovnih telesih).
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme sklep, s katerim se določijo sejnine v
višini 1.072,50 EUR bruto za predsednika
nadzornega sveta ter 825,00 EUR bruto za
člana nadzornega sveta ter v višini 825,00
EUR bruto za predsednika delovnega telesa in v višini 634,60 EUR bruto za člana
delovnega telesa. Član je upravičen do sejnine, če sodeluje pri delu organa na redni
ali izredni seji – v višini redne sejnine za
vsako udeležbo na seji ter v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo
na dopisni seji.
Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme
sklep, da se, za ad hoc ustanovljena delovna telesa, katerih predstavniki so člani
nadzornega sveta, glede nadomestil članom
nadzornega sveta za sodelovanje v ad hoc
ustanovljenih delovnih telesih uporabljajo
enaka pravila kot za nadomestila članom
nadzornega sveta za sodelovanje v pripadajočih odborih (delovnih telesih) nadzornega sveta.
11. Razno.
V skladu z 298. členom ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 7. in točko 8. nadzorni svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet banke.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in ki
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu NLB
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, in sicer v času od objave tega sklica do
vključno 27. 8. 2007. Prijave so pravočasne,
če na sedež družbe, naslovljene na Oddelek
sekretariata, prispejo najkasneje do vključno
27. 8. 2007.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku kot delničarji prijavijo s
pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
banki predloženo v pisni obliki in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva
in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in
naslov pooblaščenca ter firmo in sedež pooblastitelja, s podpisom njegovih zakonitih
zastopnikov. Zakoniti zastopniki fizičnih ali
pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova
upravičenost za zastopanje delničarja in ni
starejša od sedem dni.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za
odločanje skupščine pri posameznih točkah
dnevnega reda, so na vpogled od dneva
objave tega sklica v Oddelku sekretariata,
NLB d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2,
Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 14. ure
ter na spletnih straneh www.nlb.si.
Uprava NLB d.d. in
Nadzorni svet NLB d.d.
Ob-21696/07
Na podlagi 22. člena Statuta družbe IMP
Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Koper, direktor družbe IMP Investicije d.d. sklicuje
1. sejo skupščine
družbe IMP Investicije d.d.,
ki bo 31. 8. 2007, ob 14. uri, v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Investicije
d.d., da imenuje naslednje organe skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Spremembe in dopolnitve statuta:
uvedba enotirnega sistema upravljanja,
uvedba kosovnih delnic, uskladitev z eurom.
3.1. Uvedba enotirnega sistema upravljanja.
Predlog sklepa: skupščina družbe potrjuje statut družbe, s katerim se uvaja enotirni
sistem upravljanja družbe. V upravni odbor
družbe se imenujejo predlagani člani.
3.2. Uskladitev z eurom.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 33.594.000,00 SIT se preračuna
v EUR po tečaju zamenjave in tako znaša
140.185,28 EUR. V statutu se vsi zneski
osnovnega kapitala v SIT nadomestijo s preračunanim zneskom v EUR.

3.3 Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki je razdeljen na 33.594 navadnih delnic z
nominalnim zneskom 1.000,00 SIT, se na
novo razdeli na 33.594 kosovnih delnic in
sicer tako, da namesto 1 navadne delnice
z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT stopi
v veljavo 1 navadna kosovna delnica, ki se
ne glasi na nominalni znesek.
Sprejme se čistopis statuta v predloženi
obliki, v katerem so upoštevane spremembe
po sprejetih sklepih.
4. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2006.
5. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
bilančni dobiček poslovnega leta 2006 prenese v naslednje poslovno leto.
6. Razrešnica upravi.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2006.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki jo
vodi delniška družba, na dan 28. 8. 2007 in
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od
1. 8. 2007 do 31. 8. 2007 in sicer vsak delavnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Investicije d.d.
direktor
Jože Cetinski
Ob-21697/07
Uprava delniške družbe Medex d.d., na
podlagi 15. in 16. člena Statuta družbe, sklicuje na sedežu družbe, to je na Linhartovi
49A v Ljubljani
14. skupščino delničarjev,
ki bo v torek dne 28. avgusta 2007 ob 14.
uri na sedežu družbe.
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
v višini 1.106.645.073,29 SIT (4.617.948,12
EUR) se v višini 4.620.700,00 SIT (19.281,84

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
EUR) razporedi za oblikovanje rezerv za
lastne delnice, v višini 33.974.400,00 SIT
(141.560,00 EUR) nameni za izplačilo dividende 300,00 SIT bruto na delnico (1,25
EUR), ostanek bilančnega dobička v vrednosti 1.068.049.973,29 SIT (4.457.106,28
EUR) pa se prenese v odločanje o njegovi
uporabi v naslednje leto.
b) Dividende se izplačajo v roku 30 dni
po sprejemu sklepa tistim delničarjem,
ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri
KDD-Centralno klirinško depotni službi na
dan 24. 8. 2007.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
d) Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za
uspešno delo v letu 2006 v skupni višini
9.390,00 EUR bruto, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v višini 6.260,00 EUR bruto in član nadzornega
sveta 3.130,00 EUR bruto.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja družbe za leto 2007 imenuje revizijsko
družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o.
iz Ljubljane.
II. Vpogled gradiva
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in besedilom
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure,
v času od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če do
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 14.30 ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Medex d.d.
Ob-21698/07
Uprava družbe I.J. Nasveti d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, sklicuje na
podlagi določb statuta delniške družbe in
določil Zakona o gospodarskih družbah
2. sejo skupščine delničarjev
družbe I.J. Nasveti d.d.
Skupščina bo potekala dne 31. 8. 2007,
ob 10. uri, na sedežu družbe, Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in seznanitev skupščine s
pristojnim notarjem.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje
Igor Hustič.
2.) Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe I.J. Nasveti d.d. za leto 2006
in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe I.J. Nasveti d.d. za leto 2006 in
odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2006 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2006.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na
skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki se bodo izkazali kot
delničarji s predložitvijo originalnih delnic
na vpogled pri upravi družbe, najkasneje
15 minut pred pričetkom skupščine. Če se
bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, je dolžan ta pri upravi družbe pred pričetkom
skupščine deponirati tudi originalno pisno
pooblastilo oziroma pravni naslov za zastopanje. Predlagatelja sklepov k točkam
1,2 sta uprava in nadzorni svet. Gradivo za
skupščino sestavljajo letno poročilo družbe
za leto 2006 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za
leto 2006. Gradivo bo na voljo delničarjem
od dneva objave tega sklica skupščine do
dneva skupščine vsak delovni dan med 9.
in 10. uro na sedežu družbe na Slovenski
cesti 29, v Ljubljani.
I.J. Nasveti d.d.
uprava
Igor Hustič
Ob-21699/07
Uprava družbe I.J. Storitve d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, sklicuje na
podlagi določb statuta delniške družbe in
določil Zakona o gospodarskih družbah
2. sejo skupščine
delničarjev družbe I.J. Storitve d.d..
Skupščina bo potekala dne 31. 8. 2007,
ob 9.30, na sedežu družbe, Slovenska cesta
29, 1000 Ljubljana
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in seznanitev skupščine s
pristojnim notarjem.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje
Davor Šenija.
2.) Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe I.J. Storitve d.d. za leto 2006 in
seznanitev s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
I.J. Storitve d.d. za leto 2006 in odločanje o
razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2006 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2006.
Glasovanje:
Skupščine se lahko udeležijo in na
skupščini uresničujejo glasovalno pravico
tisti delničarji, ki se bodo izkazali kot delničarji s predložitvijo originalnih delnic na
vpogled pri upravi družbe, najkasneje 15
minut pred pričetkom skupščine. Če se bo
delničar skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, je dolžan ta pri
upravi družbe pred pričetkom skupščine
deponirati tudi originalno pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za zastopanje.
Predlagatelja sklepov k točkam 1., 2. sta
uprava in nadzorni svet. Gradivo za skupščino sestavljajo letno poročilo družbe za
leto 2006 in poročilo nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila družbe za leto
2006. Gradivo bo na voljo delničarjem od
dneva objave tega sklica skupščine do
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dneva skupščine vsak delovni dan med 9.
in 10. uro na sedežu družbe na Slovenski
cesti 29, v Ljubljani.
I.J. Storitve d.d.
uprava
Davor Šenija
Ob-21700/07
Uprava družbe Strenia d.d., Kavčičeva
66, Ljubljana sklicuje
12. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek dne 27. avgusta 2007,
ob 14. uri, na sedežu družbe v Ljubljani,
Kavčičeva 66, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Aleš Musar, za preštevalki glasov pa Maja Bitenc in Majda
Južnik. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 ter s poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila in njegovim stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2006 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2006, ter s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: čisti dobiček na
dan 31. 12. 2006 v višini 932.743.593,88
SIT (3.892.270,05 EUR), ki izvira iz čistega
poslovnega izida leta 2006, se uporabi na
sledeč način:
– 25.667.700,52 SIT (107.109,42 EUR)
se nameni za oblikovanje zakonskih rezerv
po tretjem odstavku 64. člena ZGD-1,
– preostanek čistega dobička v višini
907.075.893,36 SIT (3.785.160,63 EUR)
ostane nerazporejen..
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za delo v poslovnem letu 2006.
4. Nagrade nadzornemu svetu in upravi
za uspešno delo v letu 2006
Predlog sklepa št. 4: nadzornemu svetu in
upravi se v breme poslovnih stroškov izplača
nagrada za uspešno delo v letu 2006 v skup
ni bruto višini 57.500,00 EUR, kot sledi:
– 20.000,00 EUR se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado
v bruto višini 10.000,00 EUR, člana nadzornega sveta pa vsak po 5.000,00 EUR;
– 37.500,00 EUR se izplača kot nagrada
upravi.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa št. 5: za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se za
obdobje štirih let imenujeta Aleš Musar in
Ervin Repovš.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007
Predlog sklepa št. 6: na predlog nadzornega sveta skupščina družbe imenuje za
revizorja za poslovno leto 2007 revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana,
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Pogoji za udeležbo na skupščini:
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje 10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Glasovalne pravice na skupščini bodo
imeli samo tisti delničarji, ki bodo najkasneje
3 dni pred sejo skupščine svojo udeležbo
pisno najavili na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto 2006 in
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo
za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med
9. in 12. uro.
Strenia d.d.
uprava družbe
Št. 57/07
Ob-21703/07
Na podlagi določil statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370
Dravograd, uprava sklicuje
13. skupščino
družbe Koroške pekarne d.d.,
Dravograd,
ki bo v četrtek, dne 30. avgusta 2007 ob
10. uri v prostorih sedeža družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Rastko Lah, za preštevalca glasov pa Zdenka Dražnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Sonja Kralj.
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 219.228.289,50 SIT.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
bilančni dobiček v višini 219.228.289,50 SIT
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za delo v poslovnem letu 2006.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo JPA ABECEDA REVIZIJA
d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 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
najkasneje tri dni pred skupščino na sedež
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družbe in 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 z utemeljitvijo
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Koroške pekarne d.d., vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Koroške pekarne d.d.
uprava družbe
Ob-21739/07
Casino Maribor igre na srečo d.d., sedež: Maribor; poslovni naslov: Glavni trg 1,
2000 Maribor, delničarje vabimo na
13. skupščino,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2007, ob 12.
uri, v prostorih družbe, na poslovnem naslovu družbe (Glavni trg 1, 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: mag. Daniel Blejc; preštevalki glasov: Saša Ajdnik in
Asja Satler.
1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006, revizorjevim poročilom in Poročilom
nadzornega sveta v zvezi s preveritvijo poslovnega poročila družbe za poslovno leto
2006 in mnenjem nadzornega sveta k poročilu o zagotavljanju kapitalske ustreznosti
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006, revizorjevim poročilom 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 Revidicom revizijska
družba d.o.o..
5. Preračun v statutu vsebovanega zneska osnovnega kapitala v tolarjih v eure,
preračun preostalega v statutu vsebovanega zneska v tolarjih v eure in sprememba
dejavnosti ter spremembe statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
5.1. a) V statutu vsebovani znesek
osnovnega kapitala v tolarjih se preračuna
v eure, in sicer tako, da v statutu vsebovani
znesek osnovnega kapitala družbe, ki znaša
260.625.000,00 SIT, po preračunu znaša
1.087.568,85 eurov.
b) V skladu z odstavkom a) tega sklepa
se v 5. členu statuta »260.625.000,00 SIT«
nadomesti z »1.087.568,85 eurov«.
c) V 4. členu statuta se znesek
500.000,00 SIT preračuna v eure, in sicer
tako, da po preračunu znaša 2.086,46 eurov.
d) V skladu z odstavkom c) tega sklepa se v 4. členu statuta dejavnost družbe
»O/92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo
– samo za igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 500.000,00
SIT« spremeni, tako da je odslej »O/92.711
Prirejanje klasičnih iger na srečo – samo za
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne presega 2.086,46 eurov«.
V 4. členu statuta se »O/92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo – samo za igre
na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru
kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne presega 500.000,00 SIT« nadomesti z »O/92.711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo – samo za igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali zabavnega programa prireditelja
in kjer skupna vrednost srečk ne presega
2.086,46 eurov«.
6. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi kritja čiste izgube poslovnega leta in prenosa zneskov v kapitalske
rezerve ter sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
6.1. a) Po začetku pravnega učinkovanja sklepa št. 5.1., sprejetega pod 5. točko
tega zasedanja skupščine, se osnovni kapital družbe, ki takrat znaša 1.087.568,85 eurov in je razdeljen na 6.255 navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 in 4.170 neglasovalnih imenskih participativnih prednostnih kosovnih delnic razreda 2, zmanjša
za 587.168,85 eurov na 500.400,00 eurov
in je po zmanjšanju prav tako razdeljen na
6.255 navadnih imenskih kosovnih delnic
razreda 1 in 4.170 neglasovalnih imenskih
participativnih prednostnih kosovnih delnic
razreda 2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe se opravi v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala
(379. člen ZGD-1 in naslednji) zaradi kritja
čiste izgube poslovnega leta in prenosa
zneskov v kapitalske rezerve, in sicer se
znesek 585.544,98 eurov uporabi za kritje čiste izgube poslovnega leta in znesek
1.623,87 eurov se prenese v kapitalske
rezerve.
b) V skladu z odstavkom a) tega sklepa
se v 5. členu statuta »1.087.568,85 eurov«
nadomesti s »500.400,00 eurov«.
7. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
7.1. Po začetku pravnega učinkovanja
sklepa št. 5.1., sprejetega pod 5. točko tega
zasedanja skupščine, in sklepa št. 6.1.,
sprejetega pod 6. točko tega zasedanja
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skupščine, se statut družbe spremeni tako,
kot je določeno v tem sklepu.
Naslov poglavja I. Firma in sedež statuta se spremeni, tako da se glasi: »I. Firma
in sedež družbe«.
1. člen statuta se spremeni, tako da se
glasi:
»1. člen
Firma družbe se glasi: Casino Maribor
igre na srečo d.d.«
2. člen statuta se spremeni, tako da se
glasi:
»2. člen
Skrajšana firma se glasi: Casino Maribor d.d.«
3. člen statuta se spremeni, tako da se
glasi:
»3. člen
Sedež družbe je v Mariboru.«
Naslov poglavja III. Osnovni kapital statuta se spremeni, tako da se glasi: »III.
Osnovni kapital in delnice«.
5. člen statuta se spremeni, tako da se
glasi:
»5. člen
(1) Osnovni kapital družbe znaša
500.400,00 eurov.
(2) Osnovni kapital je razdeljen na
10.425 kosovnih delnic, in sicer:
– 6.255 navadnih kosovnih delnic razreda 1, in
– 4.170 neglasovalnih participativnih
prednostnih kosovnih delnic razreda 2.
(3) Navadne delnice dajejo njihovim
imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda)
in
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
(4) Participativne prednostne delnice
zagotavljajo njihovim imetnikom fiksno dividendo v višini 1% knjigovodske vrednosti.
Te delnice ne zagotavljajo glasovalne pravice (glasovalna pravica je izključena).
(5) Za pridobitev ali odsvojitev delnic
družbe veljajo omejitve, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo.«
6. člen statuta se spremeni, tako da se
glasi:
»6. člen
Vse delnice se glasijo na ime.«
9. člen statuta se spremeni, tako da se
glasi:
»9. člen
Vse delnice so izražene v nematerializirani obliki.«
10. in 11. člen statuta se črtata.
Poglavje IV. Povečanje in zmanjšanje
osnovnega kapitala in 12. do 18. člena statuta se nadomestijo z novim poglavjem IV.
Objave in novim 10. členom, ki se glasita:
»IV. Objave
10. člen
Vse objave, podatki in sporočila, za katere zakon določa dolžnost njihove objave
ali so sicer pomembni za družbo ali delničarje, se objavijo v elektronskem mediju
http://www.casino-maribor.si/. Elektronski
medij http://www.casino-maribor.si/ je elektronski medij družbe.«
Naslov Organi družbe statuta se črta.
Poglavje V. Uprava in 19. do 25. člen
statuta se nadomestijo z novim poglavjem
V. Sistem upravljanja in novim 11. členom,
ki se glasita:

»V. Sistem upravljanja
11. člen
Družba ima dvotirni sistem upravljanja z
upravo in nadzornim svetom.«
Poglavje VI. Nadzorni svet in 26. do
36. člena statuta se nadomestijo z novim
poglavjem VI. Uprava in prokura in novimi
členi 12 do 14, ki se glasijo:
»VI. Uprava in prokura
12. člen
(1) Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.
(2) Uprava družbe ima dva člana.
13. člen
Člana uprave sta imenovana za obdobje
5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
14. člen
Uprava lahko podeli prokuro.«
Poglavje VII. Skupščina in 37. do
43. člena statuta se nadomestijo z novim
poglavjem VII. Nadzorni svet in novimi členi
15 do 22, ki se glasijo:
»VII. Nadzorni svet
15. člen
Nadzorni svet šteje šest članov.
16. člen
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
obdobje 4 let in so lahko ponovno izvoljeni.
17. člen
Člane nadzornega sveta izvoli skupščina, razen enega člana nadzornega sveta,
ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja
igre na srečo.
18. člen
Vsak član nadzornega sveta lahko z odpovednim rokom 3 mesecev, tudi brez utemeljenega (pomembnega) razloga, odstopi.
Odstop mora biti podan v pisni obliki upravi
družbe in sporočen predsedniku nadzornega sveta. S tem se ne posega v odstop iz
utemeljenega (pomembnega) razloga, brez
odpovednega roka.
19. člen
(1) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih
članov.
(2) Za veljavnost sklepa nadzornega
sveta je potrebna večina oddanih glasov, če
zakon ne določa drugače.
20. člen
Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih
medijev ali drugače, če s tem soglašajo vsi
člani nadzornega sveta.
21. člen
(1) Sej nadzornega sveta se sme udeleževati uprava ter oseba, ki ni član nadzornega sveta in vodi zapisnike sej nadzornega
sveta.
(2) K obravnavanju posameznih točk so
lahko povabljeni izvedenci ali poročevalci.
(3) Poleg oseb iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki niso člani nadzornega
sveta, se lahko sej nadzornega sveta udeležuje tudi druga oseba, ki ni član nadzornega
sveta, če tako določa zakon, ki ureja igre
na srečo.
22. člen
(1) Člani nadzornega sveta so upravičeni
do sejnine, višino katere določi skupščina.
Če skupščina tako odloči, so člani nadzornega sveta upravičeni do plačila za opravljanje
funkcije. V takem primeru skupščina določi
višino in način izplačevanja tega plačila.
(2) Poleg tega se članom nadzornega
sveta povrnejo potrebni stroški, ki so jih imeli zaradi opravljanja funkcije.
Poglavje VIII. Letno poročilo, dobiček, dividenda in 44. do 46. člena statuta se nado-
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mestijo z novim poglavjem VIII. Skupščina in
novimi členi 23 do 25, ki se glasijo:
»VIII. Skupščina
23. člen
Skupščina se praviloma opravi v kraju
sedeža družbe.
24. člen
(1) 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.
(2) 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.
(3) Osebe se na skupščini (pred njenim
začetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
25. člen
O načinu glasovanja odloča predsednik
skupščine. O izvolitvi predsednika skupščine se glasuje s pisnimi glasovnicami.«
Poglavje IX. Obveščanje delničarjev in
47. in 48. člen statuta se nadomestijo z
novim poglavjem IX. Poslovno leto in bilančni dobiček in novimi členi 26 do 29, ki
se glasijo:
»IX. Poslovno leto in bilančni dobiček
26. člen
Poslovno leto je koledarsko leto.
27. člen
Ne glede na druga izplačila članoma
uprave in članom nadzornega sveta, so člana uprave in člani nadzornega sveta lahko
udeleženi pri bilančnem dobičku, če tako
odloči skupščina.
28. člen
(1) S sklepom o uporabi bilančnega dobička lahko skupščina odloči, da se bilančni
dobiček uporabi za naslednje namene:
– oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
– razdelitev med delničarje;
– izplačila upravi;
– izplačila nadzornemu svetu.
(2) Skupščina lahko v skladu z zakonom
odloči tudi, da se bilančni dobiček ne razdeli
delničarjem.
(3) Bilančni dobiček se sme uporabiti kot
vir za zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
29. člen
Uprava lahko v skladu z zakonom po
poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček.«
Za naslovom X. Trajanje in prenehanje družbe statuta se vstavita nova 30. in
31. člen, ki se glasita:
»30. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen
čas.
31. člen
Družba preneha v skladu z zakonom.«
49. in 50. člen statuta se črtata.
Poglavje XI. Veljavnost statuta in 51. in
52. člen statuta se črtajo.
8. Povečanje osnovnega kapitala z vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa
novih delnic.
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Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
8.1. Po začetku pravnega učinkovanja
sklepa št. 5.1., sprejetega pod 5. točko tega
zasedanja skupščine, sklepa št. 6.1., sprejetega pod 6. točko tega zasedanja skupščine,
in sklepa št. 7.1., sprejetega pod 7. točko
tega zasedanja skupščine, se osnovni kapital družbe, ki takrat znaša 500.400,00 eurov
in je razdeljen na 6.255 navadnih imenskih
kosovnih delnic razreda 1 in 4.170 neglasovalnih imenskih participativnih prednostnih
kosovnih delnic razreda 2, poveča z denarnimi vložki za največ 1.251.840,00 eurov na
največ 1.752.240,00 eurov, z izdajo do največ 26.080 novih navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1, z emisijskim zneskom
posamezne nove delnice 52 eurov. Nove
navadne imenske kosovne delnice razreda
1 tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi
kosovnimi delnicami razreda 1 isti razred.
Ob nakupu nove delnice mora biti emisijski
znesek v celoti vplačan. Znesek v osnovnem kapitalu, ki pripada posamezni novi
kosovni delnici (pripadajoč znesek), znaša
48 eurov.
Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem v prednostni vpis. Rok za uveljavitev
prednostne pravice do vpisa novih delnic je
20 dni in začne teči peti delovni dan po dnevu objave iz drugega odstavka 337. člena
ZGD-1. Presečni dan pravne samostojnosti
upravičenja do prednostnega vpisa novih
delnic je drugi delovni dan po dnevu objave
iz drugega odstavka 337. člena ZGD-1.
Upravo družbe se pooblašča, da s soglasjem nadzornega sveta družbe določi
nadaljnje podrobnosti povečanja osnovnega kapitala, njegove izvedbe in pogojev za
izdajo delnic. K temu spada tudi določitev
pogojev, pod katerimi lahko po izteku roka
za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic iz prejšnjega odstavka tega
sklepa, delničarji ne glede na svojo prednostno pravico do vpisa novih delnic in tretje
osebe vpišejo nevpisane delnice, vendar
najkasneje do dne 30. 5. 2008.
Ta sklep o povečanju osnovnega kapitala
je neveljaven, če do izteka 30. 5. 2008 ni
vpisanih vsaj 22.000 novih delnic.
Nadzorni svet se pooblašča, da besedilo
5. člena statuta ustrezno uskladi z izvedbo
povečanja osnovnega kapitala.
9. Ločeno glasovanje imetnikov navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 o
soglasju k sklepu skupščine, sprejetim pod
6. točko dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
9.1. Imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 dajo soglasje k sklepu
št. 6.1., sprejetim pod 6. točko tega zasedanja skupščine.
10. Ločeno glasovanje imetnikov imenskih participativnih prednostnih kosovnih
delnic razreda 2 o soglasju k sklepu skupščine, sprejetim pod 6. točko dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
10.1. Imetniki imenskih participativnih
prednostnih kosovnih delnic razreda 2 dajo
soglasje k sklepu št. 6.1., sprejetim pod 6.
točko tega zasedanja skupščine.
11. Ločeno glasovanje imetnikov navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 o
soglasju k sklepu skupščine, sprejetim pod
7. točko dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
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11.1. Imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 dajo soglasje k sklepu
št. 7.1., sprejetim pod 7. točko tega zasedanja skupščine.
12. Ločeno glasovanje imetnikov imenskih participativnih prednostnih kosovnih
delnic razreda 2 o soglasju k sklepu skupščine, sprejetim pod 7. točko dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
12.1. Imetniki imenskih participativnih
prednostnih kosovnih delnic razreda 2 dajo
soglasje k sklepu št. 7.1., sprejetim pod 7.
točko tega zasedanja skupščine.
13. Ločeno glasovanje imetnikov navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 o
soglasju k sklepu skupščine, sprejetim pod
8. točko dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
13.1. Imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1 dajo soglasje k sklepu
št. 8.1., sprejetim pod 8. točko tega zasedanja skupščine.
14. Ločeno glasovanje imetnikov imenskih participativnih prednostnih kosovnih
delnic razreda 2 o soglasju k sklepu skupščine sprejetim pod 8. točko dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
14.1. Imetniki imenskih participativnih
prednostnih kosovnih delnic razreda 2 dajo
soglasje k sklepu št. 8.1., sprejetim pod 8.
točko tega zasedanja skupščine.
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. 42/2006, 60/2006 – popravek,
26/2007 – ZSDU-B in 33/2007 – 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 17. 4. 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, revizorjevim poročilom 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 105. člena Zakona o igrah na srečo
(Uradni list RS, št. 134/2003 – ZIS-UPB1,
132/2004 – odločba ustavnega sodišča in
114/2006 – ZUE) mora biti letno poročilo
družbe revidirano. 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.
Sklep št. 5.1.: skupščina je v lanskem
letu odločila o uvedbi kosovnih delnic, vendar pa ni izkoristila možnosti iz četrtega odstavka 694. člena ZGD-1 in hkrati pooblastila nadzorni svet, da v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave. Zato mora skupščina sama opraviti ta preračun in ustrezno spremeniti besedilo statuta. Drugi znesek v statutu, ki je
prav tako (še) izražen v tolarjih, je znesek v

4. členu statuta. Skupščini se predlaga, da
opravi preračun tudi tega zneska in ustrezno
spremeni statut.
Sklep št. 6.1.: družba izkazuje čisto izgubo poslovnega leta ter izpolnjuje položaj
kapitalske neustreznosti. Skupščini se predlaga, da se po postopku poenostavljenega
zmanjšanja osnovnega kapitala, čista izguba poslovnega leta pokrije v breme osnovnega kapitala. Dodatni prenos zneskov v
kapitalske rezerve bo imel za posledico zaokrožen pripadajoč znesek kosovnih delnic
(eurov). To je hkrati predpriprava za povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
ki se predlaga pod 8. točko dnevnega reda.
Če pripadajoči zneski kosovnih delnic niso
zaokroženi (na največ cel cent), so korporacijska dejanja sprememb osnovnega kapitala težje izvedljiva, predvsem zaradi tega, ker
je težje doseči spoštovanje določbe drugega
stavka drugega odstavka 333. člena ZGD-1,
po kateri se mora pri družbah s kosovnimi
delnicami skupno število delnic povečati v
enakem razmerju kot osnovni kapital. Zaradi
spremembe osnovnega kapitala je potrebno
uskladiti besedilo statuta.
Sklep št. 7.1.: s predlaganimi spremembami statuta se predlaga (1) razbremenitev
besedila statuta tistih določb, ki nimajo svojega primarnega mesta v statutu ali pa zgolj
povzemajo (podvajajo) zakonsko ureditev
ter (2) preoblikovanje ubeseditve določenih
določb statuta, tako da določbe dosledneje
sledijo zakonski predlogi in njegovi ureditvi.
Prav tako se predlagajo nekatere novosti, ki
jih statut do sedaj ni vseboval.
V tem smislu je tudi predlagano, da se
nekatere dosedanje določbe statuta črtajo,
saj je zadeve, ki jih urejajo, bolj smiselno (in
primerno) urediti v poslovniku (npr. pri nadzornem svetu – poslovnik nadzornega sveta
je v skladu z ZGD-1 obvezen).
Določene dopolnitve so posledica potrebe po dodatni statutarni ureditvi v skladu
z ZGD-1 (npr. določitev, katere osebe, ki
niso člani nadzornega sveta, se lahko udeležujejo sej nadzornega sveta – 259. člen
ZGD-1).
Na novo je oblikovano objavljanje družbe, in sicer v skladu z ureditvijo objavljanja sporočil in podatkov (in drugih objav) iz
ZGD-1. Zakon omogoča, da družba objavlja
v elektronskem mediju. Kot mesto objave se
predlaga elektronski medij, ki je tudi sicer
uradna spletna stran družbe.
Sprememba določb statuta v zvezi z delnicami dejansko ne spreminja dosedanjega
dejanskega stanja v zvezi s tem. Delnice
razreda 1 namreč niso vinkulirane v smislu določb ZGD-1, velja pa za njih omejitev
prenosljivosti iz 56. člena ZIS, po katerem
je za pridobitev ali odsvojitev navadnih delnic potrebno predhodno soglasje ministra,
pristojnega za finance. Prav tako ni pravilna
statutarna ureditev, da delnice razreda 2 nimajo vseh pravic do upravljanja. Prednostna
delnica je namreč lahko prikrajšana le za
glasovalno pravico (prvi odstavek 315. člena
ZGD- 1 in prvi odstavek 56. člena ZIS). S
spremembo statuta se predlaga, da se ti dve
»napaki« popravita.
Statut do sedaj ni določal pogojev za
udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice. Zaradi lažje izvedbe
skupščine se predlaga tudi tovrstna sprememba statuta in sicer v skladu z ZGD-1
in Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/2007
– ZNVP-UPB1).
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Način uresničevanja glasovalne pravice
ureja statut (1. stavek sedmega odstavka
308. člena ZGD-1). S predlagano spremembo statuta je zato predlagana ureditev tega
vprašanja, in sicer tako, da o načinu glasovanja odloča predsednik skupščine, njega
pa se izvoli s pisnimi glasovnicami.
Ker je družba majhna družba po 55. členu ZGD-1, ni zavezana k uporabi določb Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju
(Uradni list RS, št. 42/2007 – ZSDU-UPB1),
ki se nanašajo na sodelovanje delavcev v
organih družbe (84a. člen ZSDU). Zaradi
tega se predlaga črtanje določb statuta, ki
so urejale to področje, in s tem nesodelovanje predstavnikov delavcev v nadzornem
svetu družbe.
Določbe ZGD-1 o spremembah osnovnega kapitala so (v večini primerov) kogentne, zato ni smiselno, da statut podvaja navajanje teh (kogentnih) določb. Prav
tako statut vsebuje nekatere določbe, ki
neustrezno urejajo to področje. Tako statut
določa, da mora uprava družbe najkasneje v petnajstih dneh od sklepa skupščine
o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic povabiti delničarje k vpisu
in vplačilu novih delnic (13. člen statuta).
Te določbe dejansko ni mogoče izvršiti.
Delnice je namreč mogoče vpisati šele po
tem, ko je v sodni register vpisan sklep o
povečanju osnovnega kapitala, kar (vpis
v sodni register) pa se malokrat zgodi v
tem roku. Tudi pri določbah, ki se nanašajo na povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe (17. člen statuta), je ureditev neustrezna, saj statut določa, da se
osnovni kapital poveča z izdajo novih delnic. Prav za primer kosovnih delnic (katere
ima družba) pa ZGD-1 izrecno omogoča,
da se osnovni kapital lahko poveča iz sredstev družbe tudi brez izdaje novih delnic
(drugi odstavek 358. člena ZGD-1). Zaradi navedenih razlogov se predlaga črtanje
določb o spremembah osnovnega kapitala iz statuta. Pri morebitnih spremembah
osnovnega kapitala se tako neposredno
uporablja zakon.
Odločanje uprave in nadzornega sveta je
(izčrpno) urejeno v ZGD-1, zato (ponovno)
tudi tega ni smiselno urejevati v statutu in
podvajati teh določb (še posebej, če statut zgolj povzame določbe zakona). Enako
velja za sprejemanje sklepov skupščine. S
spremembo statuta se tako predlaga zapis
le osnovnih pravil, ki urejajo sprejem sklepov nadzornega sveta.
Sklep št. 8.1.: povečanje osnovnega kapitala družbe se predlaga zaradi potrebe po
dodatnih dolgoročnih virih financiranja. Da
družba zagotovi trajen razvoj in okrepitev
položaja v tem prostoru, so potrebna dodatna finančna sredstva v nove igralne naprave in dodatno izven igralniško ponudbo.
Sklepi št. 9.1., 10.1., 11.1., 12.1., 13.1.
in 14.1.: v skladu z ZGD-1 morajo k določenim sklepom skupščine dati svoje soglasje
tudi posamezni razredi delnic (tretji odstavek 329. člena, tretji odstavek 333. člena in
tretji odstavek 379. člena v zvezi z drugim
odstavkom 372. člena ZGD-1). Zaradi neizplačila prednosti participativnim prednostnim delnicam so te delnice pridobile glasovalno pravico.
Gradivo
Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2006, revizorjevo poročilo, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno

leto 2006, besedilo predlaganih sprememb
statuta z utemeljitvijo in preostalo gradivo
so dostopni na poslovnem naslovu družbe,
Glavni trg 1, 2000 Maribor, vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Udeležence prosimo naj se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu
najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli
glasovalne enote za glasovanje. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.
Casino Maribor igre na srečo d.d.
uprava
predsednik uprave
mag. Igor Podgrajšek
članica uprave
Darja Lampret
Ob-21740/07
Na podlagi 4.6. in 6.3. točke Statuta delniške družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d., Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica, uprava sklicuje
skupščino
družbe Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d. Prvomajska 39, 5000 Nova
Gorica,
ki bo dne 30. 8. 2007 ob 11. uri v prostorih sejne dvorane na Bazoviški 1 v Novi
Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Verčič Primož, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalki glasov se izvolita Olivera
Melanšek in Ksenija Pervanja.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice.
2. 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.
3. Določitev plačila članom nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: »skupščina sprejme predlagane kriterije plačil članom nadzornega
sveta družbe v predlaganem besedilu.«
4. Razno.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti
in na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v
delniško knjigo in če svojo udeležbo pisno
prijavijo družbi tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do 27. 8. 2007
tako, da prijava do tega dne prispe na sedež družbe.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
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pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
posameznih sklepov je na vpogled na sedežu družbe, Prvomajska 39, 5000 Nova
Gorica (tajništvo), vsak delavnik med 9. in
11. uro, od dneva objave dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 11. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-21741/07
Uprava in nadzorni svet družbe Casino
Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger na
srečo, Ljubljana, Miklošičeva cesta 9, (vl.
št. 11232600 Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka 5488044) na podlagi
22. člena Statuta družbe sklicujeta
11. skupščino,
ki bo 31. 8. 2007, ob 8.30, v Ljubljani,
Parmova 41.
Dnevni red in predlagani sklepi:
1. točka: otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov.
2. točka: seznanitev skupščine z letnim
poročilom za leto 2006, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila, ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za leto 2006.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem letu 2006.
3. točka: imenovanje revizorja družbe za
poslovno leto 2007.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
družbe za poslovno leto 2007 se imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.
4. točka: preračun nominalnih zneskov
delnic in osnovnega kapitala v evre ter
uvedba kosovnih delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
4.1. Nominalni zneski delnic in osnovnega kapitala se preračunajo iz tolarjev v
evre tako, da znaša nominalni znesek delnice 4,17 EUR, osnovni kapital pa znaša
625.500,00 EUR. Razlika, ki izhaja iz preračunavanja, se prerazporedi v kapitalske
rezerve.
Uvedejo se kosovne delnice tako, da
se 150.000 delnic v nominalni vrednosti po
1.000,00 tolarjev preoblikuje v 150.000 kosovnih delnic.
Preračuna se tudi odobreni kapital, sprejet s spremembo 11.a člena statuta z dne
28. 8. 2003, ki je bila vpisana v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 6341/2003 z dne 26. 9. 2003,
tako da namesto zneska 50.000.000,00 SIT
odobreni kapital znaša 208.646,30 EUR.
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4.2. Statut družbe se zaradi uskladitve z
uvedbo kosovnih delnic, preračunom v evre
in ZGD-1, spremeni po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
5. točka: povečanje osnovnega kapitala
z novim denarnim vložkom.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
5.1. Osnovni kapital družbe v znesku
625.500,00 EUR se poveča z novim denarnim vložkom v znesku 4.400.000,00 EUR
tako, da znaša 5.025.500,00 EUR.
Družba po vpisu sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register izda
1.055.155 novih navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A. Emisijski znesek delnic je enak pripadajočemu znesku delnic
4,17 EUR.
Nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralnem registru
pri KDD.
Navadne delnice razreda A zagotavljajo
njihovim imetnikom:
a) pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
b) pravico do dela dobička (dividende),
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
Za prenos in pridobitev navadnih delnic
je potrebno soglasje ministra, ki je pristojen
za finance.
Druga vprašanja v zvezi z delnicami so
določena v statutu družbe.
Sprejme se popolna izključitev prednostne pravice do vpisa novih delnic pri povečanju osnovnega kapitala, delničarjev Mestna občina Ljubljana in Albor d.o.o. Ljubljana, ter delna izključitev prednostne pravice
delničarjev Kapitalska družba d.d., Ljubljana in Slovenska odškodninska družba d.d.,
Ljubljana. Uprava predloži skupščini pisno
poročilo o razlogih za izključitev prednostne
pravice.
Nove delnice so dolžni vpisati vpisniki:
1. HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova
Gorica, 5000 Nova Gorica, Delpinova 7a,
(matična številka 5232058) je dolžan v roku
30 dni od izdaje soglasja za pridobitev navadnih delnic, ki ga izda minister, pristojen za finance, vplačati na račun družbe
2.600.000,00 EUR tako, da bo lahko družba
z vplačilom prosto razpolagala. Družba po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register izda vpisniku 623.501 novih navadnih delnic razreda A.
2. Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, je dolžna v roku 30 dni
od izdaje soglasja za pridobitev navadnih
delnic, ki ga izda minister, pristojen za finance, vplačati na račun družbe 900.000,00
EUR tako, da bo lahko družba z vplačilom
prosto razpolagala. Družba po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register
izda vpisniku 215.827 novih navadnih delnic
razreda A.
3. Slovenska odškodninska družba d.d.,
Dunajska cesta 56, Ljubljana, je dolžna v
roku 30 dni od izdaje soglasja za pridobitev
navadnih delnic, ki ga izda minister, pristojen za finance, vplačati na račun družbe
900.000,00 EUR tako, da bo lahko družba
z vplačilom prosto razpolagala. Družba po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register izda vpisniku 623.501 novih navadnih delnic razreda A.
Po povečanju je osnovni kapital družbe v znesku 5.025.500,00 EUR razdeljen
na 1.205.155 delnic. Od tega je 1.149.295
navadnih imenskih delnic razreda A, ki
predstavljajo 95,4% osnovnega kapitala in
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55.860 neglasovalnih participativnih prednostnih delnic razreda B, ki predstavljajo 4,6%
osnovnega kapitala.
Vpisniki so dolžni najkasneje v roku 30
dni od sprejema tega sklepa vložiti vlogo za
izdajo soglasja za pridobitev navadnih delnic, pri ministrstvu, pristojnemu za finance,
sicer postane ta sklep neobvezujoč. Če do
30. 11. 2007 ni v celoti vpisana in vplačana
izvedba povečanja osnovnega kapitala, postane vpis neobvezujoč.
5.2. Zaradi povečanja osnovnega kapitala se spremenita 4. in 5. člen statuta po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Besedilo predlaganih sprememb statuta,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
poročilo revizorja, predlogi sklepov in utemeljitve predlaganih sklepov, so od objave
sklica skupščine dalje dostopni delničarjem
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
Casino Ljubljana d.d.
predsednik uprave
Matjaž Ovsenik
Ob-21742/07
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, uprava
sklicuje
9. redno skupščino
družbe Alpinum turistično podjetje, d.d.
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero,
ki bo dne 29. 8. 2007, ob 16. uri, v prostorih hotela »Bohinj«, Ribčev Laz 45, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik mag. Gorazd B. Južina.
Za preštevalko glasov se izvoli Mateja
Mlakar.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2006, in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2006.
3. Prehod na evro in uvedba kosovnih
delnic.
Predlog sklepa:
Nominalni zneski delnic in osnovni kapital družbe se v skladu s prvim odstavkom
693. člena ZGD-1 preračunajo v EUR tako,
da znaša nominalni znesek ene delnice
41,73 €, osnovni kapital družbe pa znaša
3.241.795,10 € in je razdeljen na 77.685
delnic z nominalnim zneskom ene delnice
41,73 €. Razlika, ki izhaja iz preračuna, se
prerazporedi v kapitalske rezerve.
Osnovni kapital, po preračunu iz predhodnega odstavka v višini 3.241.795,10 €,
se razdeli na kosovne delnice tako, da se
obstoječih 77.685 navadnih imenskih delnic nadomesti z 77.685 navadnimi kosovnimi imenskimi delnicami brez nominalnega
zneska.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predloženem besedilu.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine:

Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo in, če svojo udeležbo pisno
prijavijo družbi tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo, zakoniti zastopniki pa izpis iz
sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino skupaj z
letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in predlogi posameznih sklepov
je na vpogled v »Hotelu Bohinj«, Ribčev Laz
45, Boh. Jezero (pri Mlakar Mateji), vsak
delavnik med 9. in 11. uro od dneva objave
dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 16. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpinum, Turistično podjetje, d.d.
uprava družbe
Ob-21744/07
Na podlagi točke 8.2. Statuta družbe Marmor Hotavlje, d.d., sklicuje direktor
družbe
11. sejo skupščino
družbe podjetja Marmor Hotavlje, d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2007, ob 11. uri, v jedilnici na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se
izvolijo organi skupščine.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila (282. člen ZGD).
Skupščina delničarjev se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006
in s poročilom nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička s predlogom razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
1) Na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan 31. 12. 2006 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 379.861.827,30 SIT
(1.585.135,32 EUR) uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
na dan 31. 8. 2007 vpisani v delniško knjigo
kot lastniki delnic s pravico do dividende 8,5
EUR (2.036,94 SIT) bruto na delnico (skupno 110.942,00 EUR) in se izplača v roku
30 dni od sprejema tega sklepa na skupščini družbe, za udeležbo uprave na dobičku
8.500 EUR (2.037 T SIT) bruto, za udeležbo
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nadzornega sveta na dobičku 6.500 EUR
(1.557.660 SIT), in sicer:
a) 6.344.536,45 SIT oziroma 26.475,28
EUR v breme prenesenega čistega poslovnega izida leta 1998 ter
b) 23.836.204,43 SIT oziroma 99.466,72
EUR v breme prenesenega čistega poslovnega izida leta 1999.
– bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2006 v znesku 349.681.086,42 SIT
oziroma 1.459.193,32 EUR ostane nerazporejen.
2) V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina Marmor Hotavlje, d.d., potrjuje in odobri delo upravi in
nadzornemu svetu v poslovnem letu 2006 ter
jima podeljuje razrešnico.
5. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
5.1 Dopolnitev dejavnosti:
– 70.320 upravljanje z nepremičninami
ali po pogodbi,
– 71.100 dajanje avtomobilov v najem,
– 74.140 podjetniško in poslovno svetovanje.
5.2 Dosedanje besedilo točke 4.1 se črta
in nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.1. Družba lahko pridobiva lastne delnice v skladu z zakonom«.
5.3 Dosedanje besedilo točke 6.1. se črta
in nadomesti z naslednjim besedilom:
»6.1. Upravo družbe sestavljajo predsednik uprave in do dva člana uprave. Nadzorni svet družbe najprej imenuje predsednika
uprave, nato pa še enega ali dva člana uprave, če se odloči za več člansko upravo. V
sklepu o imenovanju članov uprave nadzorni
svet tudi določi delovno področje posameznega člana uprave.
Če sta v upravo imenovana en ali dva
člana uprave, uprava sprejema svoje odločitve soglasno. Uprava za svoje delo sprejme
poslovnik.
Uprava družbe vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Uprava zastopa in predstavlja družbo. Če sta v upravo
poleg predsednika uprave imenovana tudi
eden ali dva člana uprave, sta za zastopanje družbe skupno pooblaščena predsednik
uprave in en član uprave«.
V točki 6.2. se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »predsednika ali člana
uprave«.
V točki 6.3. se beseda »Direktor« nadomesti z besedo »Uprava družbe«.
V točki 6.4. se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »predsednika ali člana
uprave«.
V točki 6.6. se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »predsednika ali člana
uprave«.
V točki 7.3. se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »upravi«.
V točki 7.6, druga alineja se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »uprave«, v
tretji alineji se beseda »direktorja« nadomesti
z besedo »upravo«, v četrti alineji se beseda
»direktorju« nadomesti z besedo »upravi«.
V točki 8.2., prva vrstica se beseda »direktor« nadomesti z besedo »uprava«, v četrti vrstici se beseda »direktorju« nadomesti
z besedo predsedniku uprave« ter beseda
»direktor« z besedo »predsednik ali član
uprave«.
V točki 9.3 se beseda »Direktor« nadomesti z besedo »Predsednik uprave«.
5.4 V točki 11.1. se črta drugi odstavek.

5.5 V točki 6.3., prvi alineji se število »10
(deset)« nadomesti s številom »20 (dvajset)«.
V točki 6.3., šesta alineja se število »10
(deset)« nadomesti s številom »20 (dvajset)«.
5.6 Dosedanje besedilo točke 7.5 se črta
in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno iniciativo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo kateregakoli člana uprave. Pobuda za sklic seje
mora vsebovati predlog dnevnega reda ter
namen in razloge sklica. V kolikor predsednik najkasneje v dveh tednih po pobudi ne
skliče seje, lahko to stori upravičenec, ki je
dal pobudo«.
5.7 V točki 8.3. se črta besedilo drugega
odstavka, ki se začne z besedno zvezo »O
sklicu« in konča z besedno zvezo »invalidskega zavarovanja«.
5.8 V točki 11.1 se črta drugi odstavek, ki
se začne z besedo »delničarje« in konča z
besedno zvezo »tudi pisno«.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme predlog o imenovanju podjetja Contura Revizijska družba d.o.o., Celovška c. 150, 1000 Ljubljana, za revizorja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi ob najavi udeležbe na skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Upravičenci morajo svojo udeležbo pisno
najaviti upravi družbe najpozneje tri dni pred
sejo skupščine.
Jedilnica, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 1 uro pred sejo. Glasovanje bo potekalo z glasovnicami, ki jih bodo udeleženci
prejeli ob prijavi na vhodu v jedilnico.
Če seja skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
12. uri z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe najpozneje v 7 dneh od dneva te objave in ji tako
omogoči pravočasno pripravo njenih stališč
in objavo nasprotnih predlogov.
Marmor Hotavlje, d.d.
direktor
Branko Selak, univ. dipl. org.
Ob-21746/07
Na podlagi statuta delniške družbe SITEEP d.d. Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava
14. skupščino
delniške družbe SITEEP TEGRAD
& PAP Slovenski Inženiring za
Telekomunikacije, Energetiko,
Elektroniko in Prometno tehniko d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek 28. 8. 2007 ob 16.30 na
sedežu družbe, na Pivovarniški ulici 6 v Ljub
ljani.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in imenujejo delovna telesa skupščine, in sicer:
– za predsednika skupščine izvoljena Lili
Besedič Leštan,
– za preštevalki glasov izvoljeni Nadja Uršič in Natalija Kerkez.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2006, revizijskim poročilom, pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepov:
2.a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2006, s katerim je bilo
sprejeto letno poročilo.
2.b) Skupščina upravi ne podeli razrešnice za leto 2006.
2.c) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta in mu podeli razrešnico za
leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
Za pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2007 se imenuje družba Eco revizija
d.o.o.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta, nadzorni svet predlaga v izvolitev
štirih članov nadzornega sveta:
1. Andrej Eržen,
2. Breda Ivanc Kovačič,
3. Dragomir Kolman,
4. Igor Blejec.
Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem imenovanja.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh
predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe.
5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Razveljavi se sklep skupščine o določitvi
višine sejnin članom in predsedniku nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina dne
15. 10. 2002.
Skupščina delničarjev določi novo višino sejnin članom nadzornega sveta in sicer 400,00 EUR bruto za člana nadzornega
sveta in 520,00 EUR bruto za predsednika
nadzornega sveta, za vsako sejo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pravico do
udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo v tajništvu uprave na naslovu
Pivovarniška ulica 6, Ljubljana in so vpisani
v delniško knjigo na zadnji prijavni dan. Pooblaščenci in zastopniki morajo poleg pisne
najave za udeležbo na skupščini, priložiti tudi
dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu delniške družbe.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu delniške družbe pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo udeležbo in prejem glasovnic.
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Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom za leto 2006, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ter predlogi sklepov je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delavnik od 10.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino prisotnega zastopanega
kapitala.
SITEEP d.d.
uprava
Ob-21814/07
Uprava in nadzorni svet družbe Petovia
avto Ptuj, d.d. sklicujeta
12. skupščino
delničarjev družbe Petovia avto Ptuj,
d.d.,
ki bo 29. 8. 2007, z začetkom ob 10. uri, v
prostorih uprave družbe, Ormoška 23, 2250
Ptuj.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
12. redne skupščine se izvoli Katja Silec, za
preštevalki glasov se izvolita Bojana Kostanjevec in Milica Pukšič. Seji skupščine bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Petovia avto Ptuj, d.d. za poslovno leto 2006 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu ter sprejem sklepa
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu
2.1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
delničarjev podeljuje upravi in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa: za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo
JPA-Abeceda REVIZIJA, podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta
101, 1113 Ljubljana.
4. Sprememba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala v evre, spremembe Statuta
družbe skladno z ZGD-1.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
1. V skladu s 172. členom ZGD-1 skupščina družbe odloči o izvedbi prehoda na
evro:
Delniška družba bo imela svoj osnovni
kapital razdeljen na kose, imenovane kosovne delnice. Pripadajoči znesek vsake
kosovne delnice družbe je enak. Vse kosovne delnice imajo enak pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu, imajo tudi enak
proporcionalni lastniški delež, ki ga določa
število izdanih delnic. Tako lastniški delež
posameznega delničarja v družbi določa seštevek posameznih kosov. S tem se ohranja koncepcija zagotavljanja in ohranjanja
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osnovnega kapitala in sledi usmeritvam direktive 70/91/EGS.
2. Osnovni
kapital
družbe
znaša
169.921,55 EUR in je razdeljen na 4.072
navadnih imenskih kosovnih delnic. Sedanjih
4.072 prosto prenosljivih delnic, z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT na delnico, se nadomesti s 4.072 kosovnih delnic ter se temu
ustrezno spremeni Statut družbe.
5. Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi
članov nadzornega sveta.
Sklep:
Za člana nadzornega sveta se za dobo 4
let izvoli: Oto Ašenbrener.
6. Informacija o izvolitvi predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe.
Svet delavcev je za 4 letno mandatno obdobje izvolil enega člana nadzornega sveta:
Alojza Benka.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled za vse točke dnevnega reda,
vključno z besedilom letnega poročila za leto
2006, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila, v tajništvu uprave na sedežu družbe, kontaktna
oseba Barbara Voglar, vsak delovnik od 9.
do 11. ure od dneva sklica skupščine do zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen
in vložen v enem tednu po objavi tega sklica
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ptuju,
Ormoška 23.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje
3 dni pred skupščino v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Ptuju, Ormoška 23. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe
priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov
pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja). Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. dne 29. 8. 2007,
ob 11. uri, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj, d.d.
uprava družbe
Vili Cerovič, univ. dipl. ekon.
Ob-21815/07
Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške
družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicujem
11. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,
ki bo v torek, 28. avgusta 2007, ob 10. uri,
v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika in
dveh preštevalcev glasov ter določitev
notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta
Jože Legat in Cvek Boris.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predlog sklepa: celotni bilančni dobiček znaša 537.704.316 SIT = 2.243.800
€ in ostaja nerazporejen.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2006. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu drugega odstavka 282. člena
ZGD podeli razrešnica.
3. Sklep o uskladitvi statuta z Zakonom
o gospodarskih družbah (prvi odstavek
693. člena ZGD-1).
3.1. Delnice družbe Elmont d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da
delnica z nominalnim zneskom 1.000,00
SIT postane 1 kosovna delnica.
3.2. Zaradi prehoda na EUR je vrednost osnovnega kapitala 152.000 €. Razlika, nastala pri preračunu v EUR, v višini
(38.000.000 SIT = 158.988,48 €) se razporedi med kapitalske rezerve.
Skupščina pooblašča upravo za uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom.
4. Sklep o prodaji lastnih delnic
Skupščina pooblasti direktorja za prodajo 3500 lastnih delnic po ceni, ki ne sme
biti nižja od 12 EUR skladno s poslovno
politiko in interesi družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2007
se imenuje revizijska družba GSS d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in
podano v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki delnic na 24. 8. 2007.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo
udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo družbe, in sicer najkasneje tri dni
pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni
delničarji ne bodo imeli pravice udeležbe
na skupščini.
Elmont Bled d.d.
uprava:
direktor Janez Žnidar
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Zavarovanja terjatev
SV 462/2007
Ob-21627/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone z dne 12. 7. 2007, opr.
št. SV 462/2007, sta kletna prostora v industrijskem kompleksu – poslovni stavbi stoječi na parc. št. 384 pripisani pri vl. št. 686
k.o. Gornja Radgona, prodajna enota št. 6,
ki zajema kletni prostor v izmeri 53,52 m2
in prodajno enoto VII, ki zajema kletni prostor v izmeri 46,86 m2 ter sorazmerni delež
na skupnih delih in napravah in stavbišču
in dvorišču parc. št. 380/1, vl. št. 686 k.o.
Gornja Radgona, zastavljeno v zavarovanje
denarne terjatve v znesku 140.000,00 EUR,
obrestna mera znaša ob sklenitvi te pogodbe 6,675% letno in je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja (trenutno 4,175%) in pribitka v višini 2,5%. Višina obrestne mere se
prilagodi vsakega 1. 1., 1. 4., 1. 7. in 1. 10. v
letu, efektivna obrestna mera za kredit po tej
pogodbi znaša ob odobritvi 6,970%, kreditojemalec je dolžan vračati kredit v 180 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki znaša
ob sklenitvi te pogodbe 1.233,06 EUR, anuitete zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 1. v mesecu,
od katerih prva zapade v plačilu dne 1. 10.
2007, zadnja pa dne 1. 9. 2022.
SV 474/2007
Ob-21630/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone z dne 17. 7. 2007, opr.
št. SV 474/2007, je stanovanje v Paričjaku
24a in se nahaja v stanovanjski stavbi stoječi na parcelni številki 704 vložna številka 455
k.o. Rihtarovci, v skupni izmeri 70,90 m2, v
prvem nadstropju št. 4 ter sorazmerni delež
na skupnih delih in napravah in stavbišču in
dvorišču, na podlagi notarskega zapisa notarke Danice Hojs, Gornja Radgona, z dne
29. 5. 2007, opr. št. SV 357/2007, potrditev
zasebne listine izročilne pogodbe v zvezi s
kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
s številko 362A-138/93 z dne 14. 10. 1993
in aneksa k kupoprodajni pogodbi z dne
18. 11. 1993 in sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni z dne 26. 3.
2004, zastavljeno v zavarovanje denarne
terjatve v znesku 22.500,00 EUR, stroški
odobritve kredita znašajo 270,00 EUR,
obrestna mera je za redne in interkalarne
obresti vsota Euriborja in fiksnega pribitka
v višini 2,25% letno; za obračun obresti v
prvem šestmesečnem obdobju od vključno
dneva sklenitve te pogodbe pa do dne 16. 1.
2008, se uporablja Euribor za šestmesečne
depozite, ki je objavljen dva delovna dneva pred prvim dnem tistega koledarskega
meseca, v katerem je bila sklenjena ta pogodba, po tem pa se za vsako naslednje
šestmesečno obdobje uporabi Euribor, ki je
objavljen dva delovna dneva pred pričetkom
posameznega šestmesečnega obdobja, ki
sledi, zamudna obrestna mera je 12,00%
letno, efektivna obrestna mera je na dan
sklenitve te pogodbe 6,87%, mesečna obveznost znaša na dan sklenitve te pogod-

be, ob predpostavki, da je kredit črpan v
celoti 142,96 EUR, kreditojemalec bo vračal
glavnico kredita in plačal obresti, v 360 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji dan v posameznem koledarskem
mesecu, prva mesečna obveznost zapade v
plačilo zadnji dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil kredit v celoti črpan, vendar najkasneje v mesecu, ki sledi mesecu, v
katerem se je iztekel rok za črpanje kredita,
to je 31. 8. 2007 in zadnja najkasneje 31. 7.
2037, z vsemi stroški in pripadki.
SV 120/2007
Ob-21632/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško
iz Tržiča, opr. št. SV 120/2007 z dne 12. 7.
2007, je bilo enosobno stanovanje v pritličju
oziroma 2. etaži stanovanjske stavbe na
naslovu Muzejska ulica 5, Tržič, ki stoji na
zemljišču parc. št. 334 k.o. Tržič, v izmeri
30,08 m2, in obsega sobo v izmeri 12,45 m2,
kuhinjo v izmeri 7,15 m2, kopalnico v izmeri
7,43 m2 in vežo v izmeri 3,05 m2, v elaboratu za vpis podatkov v kataster stavb
označeno kot del številka, last zastavitelja
Domna Mažgona, EMŠO 2505975500278,
stanuje Podbrezje 65, Naklo, ki je hkrati tudi
dolžnik, za zavarovanje denarne terjatve za
znesek glavnice 30.000,00 EUR, z 6,55%
letno fiksno obrestno mero, z vračilom v 240
zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih
prva zapade v plačilo 18. 8. 2007, vsaka
naslednja vsak 18. dan v posameznem mesecu in zadnja najkasneje dne 18. 7. 2027,
s pripadajočimi stroški in nadomestili ter
drugimi pogoji kot izhajajo iz te pogodbe in
sporazuma oziroma vse predčasno v primeru nastopa razlogov iz točke štirinajstič
pogodbe, zastavljeno v korist upnice SKB
banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237.
SV 484/07
Ob-21633/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 484/07 z dne 12. 7.
2007, je bilo stanovanje št. 41, ki se nahaja
v 6. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe
na parc. št. 527/53, parc. št. 527/54, parc.
št. 531/1, parc. št. 531/2, parc. št. 531/3 in
parc. št. 531/4, vse k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 51,01 m2, last zastaviteljev Munire
Pivač in Šerifa Pivača, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, na podlagi pogodbe št. ISP
250/92-O o prodaji stanovanja z dne 2. 11.
1992, sklenjene s prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., zastavljeno v korist upnice
Posojilnice - Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Ludmannsdorf 33A, Ludmannsdorf/Bilčovs,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 45.000,00 EUR s pripadki.
SV 506/07
Ob-21634/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 506/07, DK 13/07 z
dne 13. 7. 2007, je bila nepremičnina - stanovanje št. 3, v skupni izmeri 36,50 m2 ter

prizidek v izmeri 18,09 m2, oboje pa se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Vreskovo 46, Trbovlje, stoječe na parc.
št. 326/13 k.o. Trbovlje, kateri je določena
ident. št. 1274 kot stavba in ident. št. 1.E
kot posamezen del stavbe, last zastaviteljev
Šikovec Gorazda, EMŠO 1705977500114,
stan. Ulica Sallaumines 3b, Trbovlje in Ljubič Mateje, EMŠO 1209977505194, stan.
Trg svobode 3, Trbovlje, vsakega do ½,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 6.
2007, sklenjene med družbo CIC d.o.o., kot
prodajalcem in Šikovec Gorazdom in Ljubič
Matejo, obema kot kupcema, zastavljena
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d, Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve upnice napram dolžniku
Šikovec Gorazdu, v višini 87.300,00 CHF
z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 143/2007
Ob-21635/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 143/07 z dne
13. 7. 2007, so poslovni prostori v II. nadstropju v izmeri 89,50 m2, poslovni prostori v
III. nadstropju v izmeri 89,50 m2, s hodnikom
oziroma stopniščem v I., II. in III. nadstropju
v izmeri 54,00 m2, ki se nahajajo v poslovni
stavbi na naslovu Ulica heroja Šaranoviča
032, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 654/3, pripisani pri zemljiškoknjižnem
vložku številka 325, katastrska občina Melje, katerih lastnica je družba EOC d.o.o., s
sedežem Tržaška cesta 037A, 2000 Maribor, matična številka 1403575, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 6. 2007, sklenjene med Potež Ivanom
s.p. kot prodajalcem in družbo EOC d.o.o.,
kot kupcem, zastavljeno v korist Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 80.000,00
EUR s pripadki.
SV 1199/2007
Ob-21636/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1199/07 z dne 13. 7.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje z
ident. št. ___/32, z oznako S32.4N4 v 7.
etaži (4. nadstropje), s shrambo v 8. etaži
(v mansardi) v skupni izmeri 68,84 m2, v
večstanovanjskem objektu stoječem na parceli št. 536/1 in 535/70, pripisani pri vložku
št. 3112, k.o. Tezno, na naslovu Žmavčeva
ulica 002, 2000 Maribor, katere lastnik je
Ino Paljak, EMŠO 0205984500204, stanujoč Ulica Štravhovih 039, 2000 Maribor, do
celote na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe številka T/S32.4N.4
z dne 24. 4. 2007, sklenjene med družbo
Konstruktor VGR d.o.o. kot prodajalcem in
Paljak Inom kot kupcem in na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila z dne 21. 6. 2007, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
matična številka 5706491, za zavarovanje
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izvršljive denarne terjatve v višini 42.630,00
EUR s pripadki.
SV 1303/07
Ob-21637/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, Bravničarjeva 13, opr.
št. SV-1303/07, DK 127/07 z dne 10. 7.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje S
04. nahajajoče se v objektu C1 na naslovu
Cesta v Zgornji log 38 F, Ljubljana, na parc.
št. 2057/26 in 2057/4 k.o. Vič, v nadstropju
oziroma 2. etaži, v skupni izmeri 48,68 m2,
last zastaviteljice Sande Purić, rojene
25. 11. 1981, stanujoče Ulica Malči Beličeve 119, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. C1-01-2005 z dne 9. 3. 2005,
sklenjene med Sando Purić, kot kupovalko
ter Nivela d.o.o., Ljubljana, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenlandesbank Kärtner-rechnenzentrum und Revisonverband registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, Reiffeisenplatz 1,
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 385.000,00 EUR s pripadki,
napram dolžniku Purić Šefiku, stanujočem
Ulica Maliči Beličeve 119, Ljubljana.
SV 721/07
Ob-21638/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr.
št. SV 721/07 z dne 12. 7. 2007, je bilo dvosobno stanovanje v skupni izmeri 53,74 m2,
v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta na Brdo 96, 1000 Ljubljana,
stoječe na parceli št. 1804/81 k.o. Brdo,
pridobljene na podlagi darilne pogodbe z
dne 18. 4. 2007, last Suzane Partl iz Ljubljane, Cesta na Brdo 96, zastavljeno v
korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254,
– za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.000,00 EUR s pp.
SV 547/07
Ob-21639/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 547/07 z dne 4. 7.
2007, je bilo stanovanje št. 8, v skupni izmeri
56,79 m2, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjske
stavbe na naslovu Cankarjeva ulica 2, 4240
Radovljica, identifikacijska številka stavbe
2156-593-8, ki stoji na parc. št. 303/3, pripisani pri vl. št. 2005 k.o. Radovljica, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, identifikacijska številka (MŠ)
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 199.440,00 CHF, skupaj z obrestmi
po letni obrestni meri Libor (ki na dan sklenitve te pogodbe znaša 2,3958%) + 1,70%,
ki tako bo sklenitvi pogodbe znaša 4,10%
letno, EOM 4,14%, ki zapade v plačilo v 300
mesečnih anuitetah, tako da prvi obrok znaša
1.368,22 CHF, pri čemer prva anuiteta zapade v plačilo 31. 8. 2007, vse ostale anuitete
pa zadnjega dne v mesecu, zadnja anuiteta
pa zapade v plačilo 31. 7. 2032, z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, stroški
izterjave in drugimi pripadki.
SV 594/07
Ob-21640/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
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Radovljice, opr. št. SV 594/07 z dne 13. 7.
2007, je bilo stanovanje, katerega lastnik je
zastavitelj Habjan Jaka, Zapuže 10, Begunje
na Gorenjskem, št. 11, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše Cankarjeva 20, Radovljica, v skupni izmeri 22,96 m2, s solastninsko
pravico na skupnih delih, prostorih in napravah, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi
na naslovu Cankarjeva ulica 18 in 20, Radovljica, identifikacijska številka stavbe 00604,
ki stoji na parc. št. 297/2, ki je pripisana pri
vl. št. 1284 k.o. Radovljica, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljeno
v korist Banke Sparkasse d.d., s sedežem
v Ljubljani, Cesta v Kleče, enotna identifikacijska številka 2211254, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.400,00 EUR s
pp., z zapadlostjo 15. 7. 2022.
SV 502/07
Ob-21641/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 502/07 z dne 19. 7.
2007, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje številka 5, s pripadajočo kletno in podstrešno shrambo v skupni izmeri
70,37 m2 ter pripadajočo drvarnico, ki se
nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Domžale, Škrjančevo
15a, stoječe na parcelni številki 51/46, v
vložku št. 4992 k.o. Domžale, zastavljeno
v zavarovanje kreditne denarne terjatve v
znesku 120.000,00 CHF s pripadki ter v
korist upnice Banke Celje d.d., Bančna skupina Banke Celje, 3000 Celje, Vodnikova 2,
MŠ 5026121.
SV 104/07
Ob-21643/07
'Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 104/07 z dne 19. 7.
2007, je bilo stanovanje št. 12 v skupni izmeri 28,80 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe Ulica Tuga Vidmarja
2, Kranj, stoječe na parc. št. 405/2, k.o.
Klanec, last Mateje Car iz Ljubljane, Polje,
cesta VI 18, na podlagi prodajne pogodbe
št. AG 1807/07, sklenjene s prodajalcem
Matjažem Knavsom, Ul. Tuga Vidmarja 2,
Kranj, dne 18. 7. 2007, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, MŠ 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
31.000,00 EUR s pp.
SV 205/07
Ob-21645/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza iz
Celja, opr. št. SV 205/07 z dne 19. 7. 2007,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, in sicer
poslovni prostor ident. št. 1077-01405-007
v skupni izmeri 44,92 m2, v Celju, Linhartova ulica 22, k.o. Celje, last kreditojemalca
- zastavitelja Udovč Mitja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7. 2007 in
vknjižbenega dovoljenja z dne 13. 7. 2007,
ki je spojen s citirano pogodbo, zastavljena
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
58, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o
dolgoročnem kreditu št. 0916790 v znesku
80.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete kredita, 20. 7. 2017, z obrestno mero
šestmesečni Euribor povečan za 2,10% odstotne točke, z efektivno obrestno mero, ki
ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 6,82%
ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita
določene v 10. členu kreditne pogodbe, v

primeru zamude z zamudnimi obrestmi in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka
- upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 694/07
Ob-21646/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila
iz Žalca, opr. št. SV 694/07 z dne 19. 7.
2007, je bila nepremičnina – iden. št. 13E
– stanovanje št. 13/IV in drugi prostori
št. 13, ki se nahaja v stanovanjskem bloku,
ki stoji na nepremičninah parc. št. 810/6,
parc. št. 810/7, parc. št. 810/13 in parc.
št. 810/14, vpisanih v vložku št. 1113 k.o.
Polzela, last kreditojemalke Povše Marinke,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 13. 7. 2007, sklenjene med Polzela tovarno nogavic d.d., kot prodajalko in Povše
Marinko, kot kupovalko, zastavljena v korist
upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova
2, Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi pogodbe o kreditu v znesku 55.900,00 EUR,
z zapadlostjo zadnjega obroka 31. 7. 2020,
z obrestno mero 6,16% letno, ki se obračunava od vsakokratnega stanja kredita
in je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere Euribor 6 M in fiksnega
pribitka 1,80% letno, z efektivno obrestni
mero na dan sklenitve pogodbe 6,38% ter
možnostjo predčasnega plačila kredita v
primerih, določenih v 10. členu pogodbe o
stanovanjskem kreditu, v primeru zamude
z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno
s stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 749/07
Ob-21647/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 749/07, DK 57/07 z dne
5. 7. 2007, je bil poslovni prostor v objektu
SPB-1/II. faza, v pritličju večstanovanjske
hiše na naslovu Ljubljanska cesta 84, ki
stoji na parc. št. 3850/5, 3850/10, 3873/2 in
3873/4, vse k.o. Domžale in ki je z odločbo
GURS z dne 13. 12. 2005 označeno z id
št. 1959 4992-105 (nestanovanjska raba v
izmeri 20,24 m2) ter last zastaviteljice Žibert
Danice do celote, zastavljeno v korist NLB
Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve
v višini 85.000,00 EUR s pp.
SV 812/07
Ob-21648/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 812/07, DK 66/07
z dne 20. 7. 2007, je bil poslovni prostor
– lokal z oznako št. 8 v izmeri 113,90 m2, v
pritličju večstanovanjske stavbe na Rojski
cesti v Domžalah, ki leži na parc. št. 4071,
4060/2, obe k.o. Domžale, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe ter last zastavitelja Florida Wellness d.o.o. do celote, zastavljen v korist
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
matična številka 5026237, za zavarovanje
terjatve v višini 300.000,00 EUR s pp.
SV 613/077
Ob-21649/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 613/07 z dne 12. 7.
2007, je bilo v korist upnice Factor Banke d.d. zaradi zavarovanja denarnih terjatev v višini 30.320,00 EUR s pripadki,
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7.580,00 EUR s pripadki, 80.000,00 EUR
s pripadki in 20.000,00 EUR s pripadki, zastavljena nepremičnina na naslovu Cesta v
Gorice 36, Ljubljana, na zemljiščih s parc.
št. 2116/11, 2116/12, 2116/13, 2116/14,
2116/15, 2116/16, 2116/5, 2116/6, 2116/7,
2116/8 ter 2116/9, vse k.o. Vič, in sicer
na poslovnem prostoru v pritličju objekta
drobnega gospodarstva A v območju urejanja VP 6/1 (VP4) Plutal, označenega s
št. IV, med osjo A-B in osjo 1-4, v izmeri
126,16 m2, s pravico trajne uporabe zemljišča, na katerem stoji objekt in zemljišča,
ki služi temu objektu za normalno rabo, s
pravico uporabe poti med dvema objektoma, ki služi kot dostop do skupnega zaklonišča ter javnega parkirišča med objektoma
B in C ter pravico souporabe zaklonišča
med objektoma A in B in pravico souporabe
skupnih delov objekta in naprav, ki služijo
objektu kot celoti ter poslovnem prostoru
v pritličju objekta A v območju urejanja VP
6/1 (VP 4) Plutal, označenega s št. III, med
osjo 1-4 in osjo B-C v izmeri 145,36 m2, s
pravico trajne uporabe zemljišča, na katerem objekt stoji in zemljišča, ki služi temu
objektu za normalno rabo, s pravico uporabe poti med dvema objektoma, ki služi kot dostop do skupnega zaklonišča ter
javnega parkirišča med objektoma B in C
ter pravico souporabe zaklonišča, zgrajenega med objektoma A in B in pravico souporabe skupnih delov objekta in naprav,
ki služijo objektu kot celoti, nepremičnina
na naslovu Cesta v Gorice 38, Ljubljana,
in sicer na poslovnem prostoru v izmeri
61,78 m2, v pritličju objekta št. 4, zgrajenega na zemljišču parc. št. 2116/9 k.o.
Vič, s pravico trajne uporabe zemljišča, na
katerem stoji objekt kot celota in poslovni
prostor ter zemljišče, ki temu objektu služi
za normalno rabo, pravico uporabe poti
med dvema objektoma, ki služi kot dostop
do skupnega zaklonišča ter javnega parkirišča, souporabo skupnega dvonamenskega zaklonišča ter skupnih delov in naprav
objekta in nepremičnin na naslovu Cesta
v Gorice 38, Ljubljana, in sicer na poslovnem prostoru št. VII na levi strani veznega
hodnika, v izmeri 62,81 m2, v nadstropju
objekta na naslovu Cesta v Gorice 36, Ljubljana, ležečega na parc. št. 2116/5, parc.
št. 2116/6, parc. št. 2116/7, parc. št. 2116/8,
parc. št. 2116/9, parc. št. 2116/10, parc.
št. 2116/11, parc. št. 2116/12, parc.
št. 2116/13, parc. št. 2116/14, vse k.o. Vič,
z ustreznim delom lastništva na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
zgradbe, vključno s solastno pravico na
zemljišču na katerem objekt stoji oziroma
kateremu služi kot funkcionalno zemljišče.
Vse zgoraj navedene nepremičnine so last
družbe Izid, d.o.o. Jesenice.
SV 1038/07
Ob-21650/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja z dne 13. 7. 2007, je bilo zastavljeno stanovanje št. 1 v izmeri 39,10 m2, v 1.
nadstropju, s kletjo v kletni etaži, vse v stanovanjski stavbi na naslovu Belska cesta 2,
4205 Preddvor, ki stoji na parc. št. 392/20,
z identifikacijsko št. stavbe 2083-235, k.o.
Breg ob Kokri in je na podlagi prodajne pogodbe št. AG 2206/07 z dne 22. 6. 2007,
na kateri je podpis prodajalke notarsko
overjen in kupoprodajne pogodbe z dne
20. 9. 2002, na kateri je podpis prodajalca
notarsko overjen in dodatka št. 1 k prodaj-

ni pogodbi z dne 20. 9. 2002, sklenjenega
dne 25. 10. 2002, na katerem je podpis
prodajalca notarsko overjen, last kreditojemalcev in zastaviteljev po tej pogodbi Anžeta Berra, roj. 19. 9. 1980, EMŠO
1909980500464, stan. Cesta Jaka Platiše
7, 4000 Kranj in Sabine Berra, roj. 22. 8.
1980, EMŠO 2208980505283, stan. Voglje,
Na vasi 16, 4208 Šenčur, vsakega do ene
polovice. Stanovanje je zastavljeno v korist
kreditodajalke Posojilnice Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirane zadruge z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf/Bilčovs
33A, 9072 Ludmannsdorf, Avstrija, identifikacijska številka 1868063, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR,
s pripadki, katere prvi obrok zapade v plačilo 31. 7. 2007 in zadnji obrok 30. 6. 2027
oziroma v primeru predčasne zapadlosti
kredita v skladu z določbami hipotekarne
kreditne pogodbe.
SV 764/2007
Ob-21657/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 764/07 z dne 18. 7.
2007, je stanovanje št. 5/I v izmeri 38,40 m²
stanovanjske površine in kletna shramba v
izmeri 5 m², v Mariboru, Strma ul. 3 – parc.
št. 2077 k.o. Koroška vrata, last Grižon
Mihaela, stan. Dragonja 13, na temelju prodajne pogodbe št. 8/00 z dne 28. 7. 2000,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za
zavarovanje maksimalne denarne terjatve
v znesku 180.000,00 EUR s pp.
SV 377/07
Ob-21658/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-377/07 z
dne 20. 7. 2007, je bilo stanovanje št. 35 v
9. etaži, v izmeri 102,01 m2, z identifikacijsko številko 1725-378-35, s pripadajočim
kletnim prostorom št. 35, v 1. etaži v stavbi
Štefanova ulica 5, Ljubljana, stoječi na parc.
št. 2837, vpisani v vl. št. 1223 k.o. Ajdovščina, last Gorana Kanalca, rojenega 29. 11.
1949, stanujočega Ljubljana, Skapinova
ulica 11, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 251-158/1991 z dne 13. 11. 1991, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in Bredo
Štrakl ter na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 2007, sklenjene med Bredo
Štrakl in Goranom Kanalcem, zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja denarne
terjatve glavnice v višini 436.603,20 CHF, v
eurski protivrednosti po referenčnem tečaju
ECB, veljavnem na dan plačila obveznosti,
s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni
CHF Libor + 1,50% letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete dne 31. 7. 2019 s p.p. oziroma z odpoklicem.
SV 1259/2007
Ob-21735/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1259/07 z dne
23. 7. 2007, je bila nepremičnina, in sicer
posamezni del stavbe – stanovanje št. 2,
v pritličju stanovanjske hiše na naslovu
Borštnikova 110, 2000 Maribor, v izmeri
68,35 m2, stoječe na parceli št. 1375/5,
vpisani v z.k. vl. št. 1488, k.o. Spodnje
Radvanje, last zastaviteljev Belec Mirana, EMŠO 0802973500146, stanujočega
Maribor, Ulica Josipa Priola 029 in Nives
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Virtnik, EMŠO 2008978505129, stanujoče
Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 008, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 7. 2007, sklenjene s prodajalko Reibenschuh Antonijo, zastavljena v korist upnice
Volksbank - Ljudska Banka d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, matična št. 5496527,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
111.766,50 CHF s pripadki v euro protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan
plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve 31. 7. 2037.
SV 507/07
Ob-21813/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 507/07 z dne 13. 7.
2007, je nepremičnina, stanovanje št. 5, v
izmeri 49,19 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Kolarjeva ulica 6, stoječe na parc. št. 518/3, k.o.
Tabor, katere lastnik do celote je Robert
Novšak, stan. Ul. Veljka Vlahovića 67, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne
4. 7. 2007, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, en. id.
št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Roberta Novšaka, stan.
Ul. Veljka Vlahovića 67, Maribor in Jasmine
Softić, stan. Koresova ul. 12, Maribor, v
višini 26.000,00 EUR s pripadki.
SV 111/07
Ob-21822/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 111/07 z dne 25. 7. 2007, je dvosobno stanovanje št. 4 v izmeri 67,03 m2,
v drugem nadstropju stanovanjskega bloka
v Tržiču, na naslovu Prehod 4, stoječega
na parc. št. 293/1, k.o. Tržič, last Bojana
Cvijanovića iz Kranja, Medetova ulica 1,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 7.
2007, sklenjene s prodajalcem Matjažem
Martičem, Cesta Kokrškega odreda 15,
Križe, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, 1000, Ljubljana, matična št. 5446546,
za zavarovanje terjatve v višini 74.600,00
CHF, v evro protivrednosti po tečajnici BS
– referenčni tečaji ECB, z obrestno mero
v višini 12-mesečnega Liborja in obrestne
marže v višini 1,80% letno, z rokom vračila
v 180 zaporednih mesečnih anuitetah, od
katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 8.
2022, z možnostjo enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 19. točki pogodbe o
dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo ter z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 1090/07
Ob-21823/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1090/07 z dne 25. 7.
2007, je stanovanje št. 3 v izmeri 57,32 m2,
v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Jelendol 9, Tržič, z ident. št. 72, stoječe na
parc. št. 747/2, k.o. Lom pod Storžičem,
last zastaviteljice Marije Meglič, Jelendol
14, Tržič, na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene 18. 7. 2007 s prodajalko Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z.o.o. Kranj,
zastavljeno v korist upnice Probanke d.d.,
Svetozarevska ulica 12, Maribor, matična
številka 5459702, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 32.500,00 EUR, z
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letno obrestno mero v višini 6 mesečni Euribor in obrestni dodatek v višini 1,950% ter
z zapadlostjo glavnice dne 31. 7. 2022.
SV 291/07
Ob-21905/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. SV 291/07,
DK 13/07 z dne 20. 7. 2007, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na poslovnem
prostoru št. 1, v izmeri 83,51m2, v pritličju objekta na Celovški cesti 73 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1047/13, k.o. Spodnja Šiška, v lasti dolžnika in zastavitelja
Dino-Pek Pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o.,
Slamnikarska ulica 1, Domžale, pridobljena zastavna pravica v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, za terjatev v višini glavnice
600.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 75/2007
Os-21501/07
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 75/2007 z dne 13. 7. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Spona, podjetje za trgovino, storitve in
inženiring d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor,
– M.A. &L. d.o.o., V Murglah 67a, Ljubljana,
– Helios d.o.o., Količevo 65, Domžale,
– Republika Slovenija, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Mariboru,
– Predstavnik delavcev Vukmanič Aleš,
Gregorčičeva 34b, Maribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu Republike Slovenije. Upniki
morajo plačati sodno takso v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,6 EUR in poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve je pri obojih: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30 dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 13. 7.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2007
St 34/2006
Os-21502/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Videa avdio in video produkcija,
trgovina d.o.o. – v stečaju, Pivola 67 e,
Hoče, se v skladu s 99/II čl. ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2007
St 39/2004
Os-21503/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Gostilna pri Slavi, Slava Maučec s.p.

– v stečaju, Gančani 80/a, matična številka
5329218, davčna številka 87544822, se v
skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(ZPPSL) zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 7. 2007
St 35/2005
Os-21504/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika V Paul Anna, Tekstilna dejavnost
d.o.o. Velika Polana 106 – v stečaju, matična številka 5969085, se na podlagi prvega odstavka 169. člena ZPPSL zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 7. 2007
St 96/2006
Os-21505/07
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu
z določbami 52. člena ZPPSL razpisuje nov
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Avtoservis trgovina šport Zdravko Bregar
s.p., Jagnjenica 10b, Radeče in njegovimi
upniki, ki bo dne 19. septembra 2007, ob 9.
uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, v času uradnih ur. Upniki, ki bodo
v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen
ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu;
upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo
dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2007
St 87/2006
Os-21506/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 87/2006 sklep z
dne 11. 7. 2007:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II. členu ZPPSL,
v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Jelen, Gostinsko podjetje d.d., Mestni trg
2, Slovenske Konjice in njegovimi upniki,
ki bo dne 3. oktobra 2007, ob 15. uri, v sobi
št. 236/II, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču, v
času uradnih ur. Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II. člen ZPPSL),
naj glasovnico z originalnim podpisom in
žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2007

St 29/2007
Os-21507/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/2007 sklep z dne 16. 7. 2007:
I. To sodišče je dne 31. 5. 2007 ob 8. uri
prejelo neposredno predlog: RS Ministrstvo
za finance, davčna uprava RS, davčni urad
Celje, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Trg celjskih
knezov 10, Celje, za začetek stečajnega
postopka nad dolžnikom: Bar in slaščičarna »Attems«, Brane Pavlovič s.p.,
Zdraviliški trg 22, Rogaška Slatina, z dne
30. 5. 2007 in je dne 16. 7. 2007 ob 12. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Bar in slaščičarna »Attems«, Brane Pavlovič s.p., Zdraviliški trg 22, Rogaška Slatina,
(matična številka 1222651, ID št. za DDV
43973973).
Odslej se firma glasi: Bar in slaščičarna Attems, Brane Pavlovič s.p., Zdraviliški
trg 22, Rogaška Slatina, (matična številka
1222651, ID št. za DDV 43973973) – 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 register samostojnih podjetnikov.
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 1110-29-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
26. septembra 2007 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 16. 7.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 7. 2007
St 67/2000
Os-21508/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2000 sklep z dne 18. 7. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Prevolnik, Proizvodnja, avtotrgovina d.o.o.,
Teharje 4, Celje – v stečaju, (matična števil-
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ka 5400139, ID št. za DDV SI78370540), se
zaključi v skladu z dol. 99/II. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Prevolnik, Proizvodnja, avtotrgovina d.o.o., Teharje 4, Celje – v stečaju, (matična številka 5400139,
ID št. za DDV SI78370540) iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 7. 2007
St 16/2006
Os-21509/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/2006 sklep z dne 19. 7. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Elex, Storitve in trgovina d.o.o., Gajstova pot 26a, Šentjur – v stečaju (matična
št. 5852994, ID št. za DDV SI48498858) se
zaključi v skladu z dol. 99/II. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Elex, Storitve in
trgovina d.o.o., Gajstova pot 26a, Šentjur
– v stečaju (matična št. 5852994, ID št. za
DDV SI48498858) iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 7. 2007
St 30/2007
Os-21511/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 30/2007 sklep z dne 16. 7. 2007:
I. To sodišče je dne 31. 5. 2007 ob 15.32
prejelo neposredno predlog: RS Ministrstvo
za finance, davčna uprava RS, davčni urad
Celje, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Trg celjskih
knezov 10, Celje, za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Anton Ograjenšek
s.p., Gradbeništvo - zemeljska dela, Velika Pirešica 12a, Žalec, z dne 31. 5. 2007
in je dne 16. 7. 2007 ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Anton Ograjenšek s.p., Gradbeništvo - zemeljska dela,
Velika Pirešica 12a, Žalec, (matična številka
5646633, ID št. za DDV 94868662).
Odslej se firma glasi: Anton Ograjenšek
s.p., Gradbeništvo - zemeljska dela, Velika Pirešica 12a, Žalec, (matična številka
5646633, ID št. za DDV 94868662) – 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 in v
Uradnem listu Republike Slovenije ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
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
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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 1110-30-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. oktobra 2007, ob 8.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 16. 7.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 7. 2007
St 31/2005
Os-21512/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/2005 z dne 13. 7. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Fištravec podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Kerenčičev trg 9, Ormož, matična številka
5629039, davčna številka 27050521, šifra
dejavnosti 51.190.
Odslej firma glasi: Fištravec podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Kerenčičev trg 9 – 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. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 2007 (prvi oklic o začetku stečajnega
postopka pa je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 6. 4. 2007).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 7. 2007
St 22/2002
Os-21513/07
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
22/2002 z dne 10. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom CPK, Center
za prestrukturiranje kadrov, Železarna
Jesenice, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in usposabljanje invalidov,
d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Jesenice.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 2007
St 1/2007
Os-21514/07
1. Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Elios, posredovanje zabavnih
programov, trgovina in storitve, d.o.o.,
Koper, Cesta Zore Perello Godina 2, bo
dne 24. 10. 2007, ob 9. uri, v sobi št. 130/I
tukajšnjega sodišča.
2. Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v sobi št. 208/II tukajšnjega sodišča v času uradnih ur.
3. Upniki, ki so ali bodo o predlagani prisilni poravnavi glasovali pisno, naj poravnalnemu senatu pošljejo glasovnico z originalnim
podpisom in žigom skupaj z dokazom, da jo

je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale tiste pisne glasovnice, ki bodo na senat prispele najkasneje
do konca glasovanja na naroku.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2007
St 57/98
Os-21600/07
To sodišče je s sklepom St 57/98 dne
17. 7. 2007 v stečajnem postopku nad Gostinstvo Čučnik d.o.o., – v stečaju, Murgle
95c, Ljubljana, odredilo prodajo dolžnikovega
nepremičnega premoženja, in sicer poslovne stavbe na naslovu Gornjesavska c. 13m,
Kranj, v izmeri 241 m2, vl. št. 2204, zemljišča v
izmeri 209 m2, vl. št. 2517, k.o. Kranj, solastniškega deleža nepremičnin - parcel vl. št. 2525,
2527, 2528, vse k.o. Kranj, z javnim zbiranjem
ponudb po izklicni ceni 405.000,00 EUR in
pod pogoji, navedenimi v predlogu stečajne
upraviteljice z dne 18. 6. 2007, ki je sestavni
del izreka sklepa in je na ogled v stečajni pisarni naslovnega sodišča.
Narok za odpiranje ponudb bo dne 17. 9.
2007, ob 12. uri, v razpravni dvorani številka
V, Oddelka za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2007
St 238/2000
Os-21601/07
To sodišče Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Tijan, d.o.o. – v stečaju, Motnica
5, Trzin, za dne 7. 9. 2007, ob 11.45, v razpravni dvorani št. V, v 1. nadstropju Oddelka
za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7
v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 15/I, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek,
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2007
St 68/2003
Os-21602/07
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve v stečajnem postopku nad
dolžnikom Tisa Fincomm d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, za dne 7. 9. 2007, ob 11.30,
v razpravni dvorani št. V, v 1. nadstropju
Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7, v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 15/I, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek,
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2007
St 135/2005
Os-21603/07
To sodišče je s sklepom St 135/2005 dne
17. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Beton & Co. Proizvodni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta
6 – v stečaju.
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 17. 7. 2007
St 118/2006
Os-21604/07
To sodišče je s sklepom St 118/2006 dne
17. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
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dolžnikom Foto print d.o.o. Ljubljana, – v
stečaju, Celovška 143.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2007
St 74/2007
Os-21605/07
To sodišče je s sklepom St 74/2007 dne
25. 7. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Piranesi d.o.o., Podjetje za založništvo, izobraževalno dejavnost in marketing, Ljubljana, Salendrova 4, matična številka: 5523672, vložna številka 11317100.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner 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 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 najmanj
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 12.30 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
25. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2007
St 32/2007
Os-21606/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi samostojnega podjetnika Gorazda Bergleza s firmo Transport
Berglez, Berglez Gorazd, s.p., Falska cesta 88, Ruše, za dne 13. 9. 2007 ob 10. uri
v sobi 253.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije v pisarni oddelka
za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Mariboru (soba št. 227), in sicer v
ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16.30 ure ter v petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2007
St 41/2007
Os-21607/07
To sodišče je dne 10. 7. 2007 ob 13.13
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Divjak
podjetje za inženiring, kooperacije, zastopstva in storitve d.o.o., Breg pri Polzeli 45 b, Polzela in je dne 19. 7. 2007
ob 10.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Divjak podjetje za inženiring, kooperacije, zastopstva in storitve d.o.o., Breg
pri Polzeli 45 b, Polzela (matična številka:
5402018, ID št. za DDV: 85088706).
Odslej se firma glasi: Divjak podjetje za
inženiring, kooperacije, zastopstva in storitve d.o.o., Breg pri Polzeli 45 b, Polzela
(matična številka: 5402018, ID št. za DDV:
85088706) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljenja: L7/2000.
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III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
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,
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 1110-41-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo : dne
3. oktobra 2007 ob 14. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 19. 7.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 7. 2007

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% protivrednosti EUR 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 sodišča 0110 0845 0084 902, referenca: 00 1110-42-2007.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska
11, Celje, št. del. dovoljenja L4/2004.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. A.R.C. Avtokleparstvo in ličarstvo Fridau Zdenko s.p., Kovaška cesta 25 A, 3205
Vitanje,
2. HIS d.o.o., Ul. Žalskega tabora 1, Žalec,
3. Aries Design d.o.o., Ločica ob Savinji
34, Polzela,
4. Tominšek Jožica s.p., Kosovelova 16,
Celje,
5. Predstavnik delavcev - Marjana Koprivc, Dobro polje 21, Planina pri Sevnici.
IV. Predlagatelju prisilne poravnave
se naloži, da položi predujem za stroške
postopka v višini 10.000,00 EUR na TRR
Okrožnega sodišča v Celju št. 0110 0696
0421 564, referenca: 00 1110-42-2007, v
roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 7. 2007

St 42/2007
Os-21608/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 42/2007 sklep z
dne 19. 7. 2007:
I. To sodišče je dne 11. 7. 2007 ob 12.30
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Inka - Impex podjetje za trgovino na
drobno in debelo, uvoz-izvoz, zastopanje in posredništvo d.o.o. Celje, Ipavčeva 22, Celje in njegovimi upniki z dne
9. 7. 2007 in je dne 19. 7. 2007 ob 9.30
začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: Inka - impex podjetje za trgovino na drobno in debelo, uvoz-izvoz, zastopanje in posredništvo d.o.o., Celje, Ipavčeva 22, Celje (matična številka: 5356245,
ID št. za DDV: SI53416554) in njegovimi
upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
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
(19. 7. 2007).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.

St 18/2006
Os-21609/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2006 sklep z dne 19. 7. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ILEZ, Izdelava in popravilo lesenih predmetov d.o.o., Zabukovica 102, Griže – v
stečaju (matična št. 5394759, ID št. za DDV
SI16142209) se zaključi v skladu z določili
99/II. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ILEZ, Izdelava
in popravilo lesenih predmetov d.o.o., Zabukovica 102, Griže – v stečaju (matična
št. 5394759, ID št. za DDV SI16142209) iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 7. 2007
St 88/2006
Os-21610/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 88/2006 sklep z
dne 4. 7. 2007:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: G TRADE, Trgovina in zastopanje
d.o.o., Ljubljanska cesta 42, Celje in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 4. 7. 2007.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
sedem razredov, kot sledi:
Razred A: Terjatve ločitvenih upnikov in
izločitvenega upnika po 60/2 členu ZPPSL
in po drugi točki prvega odstavka 47. člena
ZPPSL, katerega položaj se tudi po potrditvi
načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
Razred B: Terjatve zaposlenih po 60/2
členu ZPPSL na katere prisilna poravnava
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nima pravnega učinka, in se obravnavajo
kot stroški postopka (prednostni upniki po
160/2 členu ZPPSL).
Razred C: Terjatve upnikov po 41. členu
ZPPSL, ki so nastale iz naslova obojestransko odplačne pogodbe. Če do začetka postopka prisilne poravnave niti dolžnik niti
druga pogodbena stranka svoje obveznosti
iz obojestransko odplačne pogodbe še nista v celoti izpolnila, dolžnik pa od pogodbe
ni odstopil, mora vsaka pogodbena stranka
izpolniti svojo pogodbeno obveznost tako
kot se glasi, ne glede na potrjeno prisilno
poravnavo.
Razred D: Vsem navadnim upnikom dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, Obrestna mera v
obdobju od začetka postopka prisilne poravnave, če je ta pravnomočno potrjena, do
poplačila znaša 0%.
Razred E: Terjatev upnika po 48/4 členu
ZPPSL, kateremu dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Obrestna mera v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave, če je ta pravnomočno potrjena, do poplačila znaša 0%.
Razred F: Terjatve upnika, ki se konvertirajo v povečanje osnovnega kapitala
(deleže) v skladu s 43/5 členom ZPPSL
pod odložnim pogojem potrjene prisilne poravnave.
Razred G: Terjatve upnika, ki se konvertirajo v povečanje osnovnega kapitala
(deleže) v skladu s 49.a členom ZPPSL
pod odložnim pogojem potrjene prisilne poravnave.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 4. 7. 2007 je postal pravnomočen dne
18. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 7. 2007
St 57/2006
Os-21685/07
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 57/2006 z dne 19. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Talija,
Trgovina Ribno d.o.o. – v stečaju, Izletniška 13, Ribno.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 7. 2007
St 36/2007
Os-21686/07
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 36/2007, z dne 20. 7. 2007 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Ferk Peter s.p. – Montaža kovinskih elementov,
Žetale 62, matična številka 1946846000,
šifra dejavnosti 45.250, davčna številka
26390299.
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Odslej firma glasi: Ferk Peter s.p. – Montaža kovinskih elementov, Žetale 62 – 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 11.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 7. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 7. 2007
St 48/2007
Os-21687/07
To sodišče je s sklepom St 48/2007 dne
19. 7. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Roll - Run Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Ljubljana, Pražakova
20, matična številka 5686628, vložna številka 12016200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner 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
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 najmanj 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 26. 11. 2007, ob 10.30, v razpravni dvorani št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2007
St 79/2007
Os-21688/07
To sodišče je s sklepom St 79/2007 dne
19. 7. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Oprem inženiring, d.o.o. Ljubljana, Cesta na Brdo 43, matična številka
5503213, vložna številka 11276100, davčna
številka 13469622.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Nanut 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
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 najmanj 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 19. 11. 2007, ob 13. uri,v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2007
St 98/2007
Os-21689/07
To sodišče je s sklepom St 98/2007
dne 19. 7. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Divita Zastopanje, trgovina in marketing d.o.o., Škofljica, Cesta
na Barju 44, matična številka 1785796,
vložna številka 13722300, davčna številka
64862224.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc 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
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 najmanj 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 19. 11. 2007, ob 13.10, v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2007
PPN 91/2007
Os-21690/07
To sodišče je s sklepom z dne 12. 7.
2007 pod opr. št. PPN 91/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Ensico d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana,
matična številka 5887585, davčna številka
83697365.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, se poziva, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. 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).
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
(12. 7. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
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(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva 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 upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Factor banka d.d., Tivolska 48, Ljub
ljana,
– Inženiring plus d.o.o., Stegne 21, Ljub
ljana,
– EMB Bizant d.o.o., Žlebe 3b, Medvode,
– ABB d.o.o., Koprska 92, Ljubljana,
– Lestan Darko, Stenjakova 31, Šempeter pri Novi Gorici.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 12. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2007

Izvršbe
In 2003/00443
Os-8965/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00443 z dne
16. 12. 2003, je bil dne 30. 1. 2004 opravljen
v korist upnika PAN d.o.o., Šeškova ulica
14, Ribnica, katerega pravni naslednik je
RIK-PU d.o.o., Kot 1, Ribnica, ki ga zastopa Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice, proti
dolžnici Emi Furlan, Imenje 7, Otočec, ki jo
zastopa Jelka Sajovic, odvetnica v Kranju,
zaradi izterjave 1,789.809 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 32, v
II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Šorlijeva ulica 21, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem v lasti dolžnice
Eme Furlan, Imenje 7, Otočec.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2004
In 66/2007
Os-20119/07
Dne 16. 5. 2007 je izvršitelj Marko Tomazin v rubežnem zapisniku o opravljenem
rubežu stanovanja velikosti 38 m2, št. 21, v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Gradnikova 3, Kranj, s pripadajočimi skupnimi
deli, objekti, napravami ter funkcionalnim
zemljiščem z dne 14. 9. 2004, zaznamoval
rubež iste nepremičnine v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Kranj, Bleiweisova 20, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 7. 2007
In 160/2004
Os-20121/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 96/2003 z dne
3. 2. 2004, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ul. 10, Ptuj, zoper dolžnika Pišek Mirana,
Kajuhova ul. 11, Kidričevo, zaradi izterjave
392,04 EUR s pp, po izvršitelju Aljoši Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje, ki
ni vpisano v etažni lastnini in se nahaja v
Kajuhovi ul. 11 v Kidričevem, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod
vl. št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 180.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 6. 2007

In 111/2004
Os-20122/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 96/2003 z dne
3. 2. 2004, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ul. 10, Ptuj, zoper dolžnika Pišek Mirana,
Kajuhova ul. 11, Kidričevo, zaradi izterjave
100,89 EUR s pp, po izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena nepremičnina, stanovanje,
ki ni vpisano v etažni lastnini in se nahaja v
Kajuhovi ul. 11 v Kidričevem, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod
vl. št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 180.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 6. 2007
In 125/2004
Os-20123/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 96/2003 z dne
3. 2. 2004, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ul. 10, Ptuj, zoper dolžnika Pišek Mirana,
Kajuhova ul. 11, Kidričevo, zaradi izterjave
248,83 EUR s pp, po izvršitelju Aljoši Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje, ki
ni vpisano v etažni lastnini in se nahaja v
Kajuhovi ul. 11 v Kidričevem, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod
vl. št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 180.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 6. 2007
In 96/2003
Os-20124/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 96/2003 z dne
3. 2. 2004, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ul. 10, Ptuj, zoper dolžnika Pišek Mirana,
Kajuhova ul. 11, Kidričevo, zaradi izterjave
141,43 EUR s pp, po izvršitelju Aljoši Valentu zarubljena nepremičnina stanovanje,
ki ni vpisano v etažni lastnini in se nahaja v
Kajuhovi ul. 11 v Kidričevem, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod
vl. št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 180.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 6. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3612/2006
Os-15839/07
V
zemljiškoknjižni
zadevi
opr.
št. Dn 3612/2006, Okrajnega sodišča v
Grosupljem, predlagateljice Pišec Natalije,
Stranska pot III/4, Grosuplje, za vzpotavitev
zemljiškoknjižne listine in vpisa lastninske
pravice, se objavlja oklic o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičnini št. 1783-1904-1, stanovanje št. 1
v pritličju, v 2. etaži, v izmeri 51,64 m2 in klet
št. 5 v kleti (v 1. etaži) v izmeri 26,47 m2, z
ident. št. 1783-1904-5, k.o. Grosuplje naselje, ki ležita na parc. št. 1551/1 k.o. Grosuplje naselje, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 31. 10. 1991, sklenjene med Elektro
Ljubljana p.o., takrat s sedežem na Titovi
38, Ljubljana, kot prodajalcem in Pivk Urošem, takrat stanujočem Stranska pot III/4,
Grosuplje, kot kupcem, katere vsebina je
prodaja oziroma nakup stanovanja s kletjo
v izmeri 58,91 m2, v stanovanjski hiši Grosuplje, Stranska pot III/4, takrat vpisani v
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vl. št. 575, k.o. Grosuplje naselje, na parc.
št. 1551.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Pišec Natalje, EMŠO 2511967505384,
Stranska pot III/4, Grosuplje.
Poziva se imetnike pravic, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 5. 2007
Dn 3816/2006
Os-15841/07
V
zemljiškoknjižni
zadevi
opr.
št. Dn 3816/2006, Okrajnega sodišča v
Grosupljem, predlagatelja Piškur Štefana,
Čužanja vas 26, Trebelno, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine in vpisa lastninske
pravice, se objavlja oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na
nepremičnini k.o. Vino, vl. št. 398, parc.
št. 2151/2, travnik 637 m2 in parc. št. 2151/3,
travnik 113 m2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 3. 1997, sklenjene med
prodajalcema Uran Erno, roj. Poženel, roj.
16. 4. 1952 in Uran Borisom, roj. 3. 10.
1949, oba stanujoča Njegoševa 6, Ljubljana, kot prodajalcema ter Piškur Štefanom,
roj. 8. 1. 1967, Čužnja vas št. 26 in Piškur
Barbko, roj. 20. 10. 1971, stanujočo Ljubljana, Resljeva 27, kot kupcema, o prodaji in
nakupu parc. št. 2151/2 in 2151/3, v skupni
izmeri 750 m2, vl. št. 398, k.o. Vino.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Piškur Štefana, EMŠO
0801967500316, Čužnja vas št. 28, Trebelno, do 1/2 in Piškur Barbke, EMŠO
2010971505438, Resljeva 27, Ljubljana,
do 1/2.
Poziva se imetnike pravic, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 5. 2007
Dn 26660/2004
Os-10976/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža
Žlebnika, Moškričeva ul. 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
številka 8, z identifikatorjem 8.E, vpisanem
v podvložek št. 153/8, katastrska občina Prule, dne 16. 2. 2007, pod opr. št. Dn
26660/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji enosobnega
stanovanja št. 8 v 2. nadstropju, v izmeri
31,59 m2 in klet št. 8 v izmeri 4,54 m2, Tesarska ulica 14, Ljubljana, podvl. št. 153/8,
parc. št. 19/2, k.o. Prule, ki je bila sklenjena
med strankama Stanovanjski sklad občine
Ljubljana Center, Ljubljana (kot prodajalec)
in Gostinsko podjetje Ljubljana, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2007
Dn 34184/2004
Os-11357/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje
Dusel, Rašiška 16, Ljubljana, ki jo zastopa
Marija Stritar, Škrabčeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikatorjem 65 ter klet z identifikatorjem
66.E, vpisana v podvložek št. 3993/24, v
katastrski občini Moste, dne 18. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 34184/2004 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. G-1477 z dne 7.
12. 1971, o nakupu garaže št. 542, v objektu triplex garaž D-5 v soseski S-6, ki sta
jo sklenila prodajalec Poslovno združenje
Giposs, Ljubljana, Dvoržakova 5, katerega
zastopa direktor Miroslav Pleša in kupca
Veronika Hmeljak, roj. 10. 1. 1932 ter Ivan
Orel, roj. 28. 4. 1906, Celovška 161, Ljub
ljana,
– kupne pogodbe št. 71-3919 z dne 18.
8. 1971, o nakupu enoinpolsobnega stanovanja št. 24, stavbe stoječe na parc.
št. 323/54, k.o. Zgornja Šiška, ki sta jo sklenila prodajalec Poslovno združenje Giposs,
Ljubljana, Dvoržakova 5, katerega zastopa
direktor Miroslav Pleša in kupovalka Veronika Hmeljak, roj. 10. 1. 1932, Celovška 161,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi imetniki pravic na zgoraj
navedenem stanovanju, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2007
Dn 2818/2007
Os-12553/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cunder
Urbana, Hacquetova ulica 7, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 2636-3842/022.E, vpisani v vl. št. 3746/22, k.o. Bežigrad in pri
nepremičnini z ident. št. 2636-3842/028.
E, vpisani v vl. št. 3746/28, k.o. Bežigrad,
pod opr. št. Dn 2818/2007, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS
2/1-L-121/95 z dne 21. 2. 1995, sklenjene
med SCT d.o.o., Štihova 26, Ljubljana in
Pristan d.o.o., Hacquetova 3, Ljubljana,
za poslovni prostor s skladiščem št. 12
in garažni boks št. 15, Hacquetova ul. 5,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
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Dn 6160/2005
Os-13422/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve Bregar,
Preglov trg 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v podvl. št. 1469/62, k.o. Moste, dne 26.
3. 2007, pod opr. št. Dn 6160/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 361/XI-92/15 z dne 11. 2. 1992 in
aneksa z dne 17. 10. 2003, sklenjene med
Emono, blagovni center d.o.o. in Albinom
Bregarjem ter Silvo Bregar.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2007
Dn 16686/2003
Os-15571/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke
Berdajs, Glinškova ploščad 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 24, z identifikatorjem 24.E,
vpisanem v podvložek številka 1860/24, v
katastrski občini Ježica, dne 21. 2. 2007,
pod opr. št. Dn 16686/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 0081/91 z dne
21. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1 in kupovalko Erjavec Majdo, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, katere vsebina je bila prodaja stanovanja št. 24, v stanovanjski hiši Glinškova
ploščad 12, v k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2007
Dn 1939/2002
Os-15572/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev: Niko Dežela in Neva Dežela, oba Šišenska cesta 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 54 v
izmeri 89,15 m2, z identifikacijsko številko
06004/109 in klet v izmeri 2,45 m2, z identifikacijsko številko 06004/110, Šišenska cesta
2, Ljubljana, dne 16. 2. 2007, pod opr. št. Dn
1939/2002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe sklenjene med Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in
Gradbenim podjetjem Tehnika Vošnjakova
8, Ljubljana, za večstanovanjski objekt Šišenska cesta 2, Ljubljana, parc. št. 519/3,
k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe št. ST-2/54 z
dne 26. 2. 1969, sklenjene med GP Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, Ljubljana, kot

prodajalcem in Nikom in Nevo Dežela, oba
Zelena ulica 28, Maribor, kot kupcema, za
nepremičnino – stanovanje v stanovanjski
stolpnici ST - 2/M ob Šišenski cesti v Ljubljani, na parc. št. 505/1, 523/1, 517/1 in 519,
k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2007
Dn 15175/2006
Os-16905/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zekije Lović, Trstenjakova ulica 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 2074/4, k.o. Bežigrad, dne 20. 4.
2007, pod opr. št. Dn 15175/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji garaže z leta 1964,
sklenjene med Ljubljanskim investicijskim
zavodom, Jakšičeva 11, Ljubljana in Janezom Riglerjem,
– pogodbe o prodaji garaže iz leta 1968,
sklenjene med Janezom Riglerjem in Muharemom Lovićem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2007
Dn 26217/2007
Os-16907/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Aleksandre in Aloisa Kolenika, oba Ulica Pohorskega bataljona 221, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška
družba Grobelnik in partnerji, o.p., d.n.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št. 1477/3,
k.o. Brinje I, dne 26. 4. 2007, pod opr. št. Dn
26217/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
1968, ki sta jo sklenila Cosmos, inozemska
zastopstva, Ljubljana, Celovška 32, Ljubljana in Jerman Janko, Ul. Pohorskega bataljona 211, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 12. 12. 1967, ki
sta jo sklenila Sonja Benedičič in Tine Benedičič, oba Ul. Pohorskega bataljona 211,
Ljubljana, sedaj Nova ulica 10, Koper in
Cosmos, inozemska zastopstva, Celovška
32, Ljubljana,
– kupne in prodajne pogodbe z dne 27.
9. 1966, ki sta jo sklenila Zavod za zadružno
gradnjo SO Ljubljana, trg VII. kongresa ZKJ
1, Ljubljana ter Sonja in Tine Benedičič, Ul.
Pohorskega bataljona 211, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2007
Dn 29270/2006

Os-17956/07

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mirana Pervinška, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 25, z
identifikatorjem 25.E vpisanem v podvložku
št. 1801/25, k.o. Ježica, dne 26. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 29270/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja št. 237/79-05/20-83, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., s sedežem na Grosupljem,
Taborska cesta 13, ki ga zastopa generalni
direktor Alojz Zupančič, dipl. eoc. kot prodajalcem in Mirom Ilešičem, roj. l. 1950,
Bratovževa ploščad 16, kot kupcem, za stanovanje št. 25 v IV. nadstropju, v izmeri
50,60 m2, v soseski BS7/V. faza, v Ljubljani,
Lamela 14.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2007
Dn 5013/2004

Os-17960/07

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Marije
Plut, Novo Polje, cesta VII/22, Ljubljana,
Veronike Lesjak, Mekotnjak 44c, Ljutomer, Kristine Bajc, Nieuwstraat 59a, k.o.
Hoensbroek, Nizozemska, ki jih zastopa
direktor Jus-Ko, d.o.o., Ljubljana, Proletarska c. 4, Ljubljana, Jožefa Nerat Rupnik,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 48.E, pisano v
podvl. št. 1470/48, k.o. Brinje I, dne 20. 11.
2006, opr. št. Dn 5013/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki je bila izstavljena dne
18. 12. 1967, v korist pravne prednice pred
lagateljic, Frančiške Bajc in katere vsebine
je bila kupoprodajna pogodba za nakup
stanovanja na Šarhovi ul. 32, Ljubljana, z
identifikacijskim znakom št. 1736-988-48,
podvl. št. 1470/48, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2007

Dn 30910/2006
Os-18120/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje
Pavc, Prušnikova 7, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 15, Prušnikova 7, Ljubljana, v izmeri
66,62 m2, ident. št. 107.E, vpisano v podvl.
št. 1994/107, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
17. 5. 2007, pod opr. št. Dn 30910/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 1132/62 dne 30. 6.
1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška,
Ljubljana, Celovška cesta 87, zastopnik: direktor Miroslav Pleša (kot prodajalec in Ivanko Ribič, Šentvid 27, p. Ljubljana-Šentvid
(kot kupovalko) za eno trisobno stanovanje
tip 8 v II. nadstropju, levo, desno na 3. stopnišču, lega PŠ II Podgora, v skupni neto
površini 66,44 m2,
– dodatne pogodbe št. 1132/62 z dne
30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška, Ljubljana, Celovška cesta 87, zastopnik: direktor Miroslav Pleša, (kot prodajalec) in Ivanko Ribič, Šentvid 27, p. Ljubljana
Šentvid (kot kupovalko) za eno trisobno stanovanje tip 8 v II. nadstropju, levo, desno na
3. stopnišču, lega PŠ II Podgora, v skupni
neto površini 66,44 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2007
Dn 26498/2004
Os-18545/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Geiger,
Klanska ulica 7, Medvode, ki jo zastopa
Otium d.o.o., zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 5407/8,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 30. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 26498/2004 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med investitorjem GP Tehnograd in
Saveznim zavodom za mere in dragocene
metali, Beograd br. 14, Beograd,
– ugovorom, sklenjenim med Saveznim
zavodom za mere in dragocene metali, Beograd, Banatska br. 14, Beograd in Grimšič
Francem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2007
Dn 20773/2006
Os-18546/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
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zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza
Žebreta, Ulica bratov Učakar 56, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garažo
v izmeri 15,30 m2, ident. št. 310.E, podvl.
št. 4707/67, k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 5.
2007, pod opr. št. Dn 20773/2006 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-1742 z dne 25. 9. 1976, sklenjene
med Gip Ingrad Celje, Ljubljanska 16, ki ga
zastopa Standard-Invest, Ljubljana, Celovška cesta 89, po direktorju Kos Borutu, dipl.
ing., (kot prodajalcem) in Žebre Janezom,
roj. 18. 1. 1949, Ljubljana, Podutiška cesta
Ljubljana (kot kupcem) za garažni boks št. 2
v izmeri 15,66 m2, lokacija ŠS-9, objekt D
5-6 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2007
Dn 14358/2004
Os-18548/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ingrid Hrovatin,
Ivana Rabara 13, Pula, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v
podvl. št. 3844/15, k.o. Bežigrad, dne 8. 5.
2007, pod opr. št. Dn 14358/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne
30. 9. 1992, sklenjene med Špehar Vojko in
Hrovatin Ingrid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2007
Dn 19009/2003
Os-18549/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ciglič Marjana,
Strahinj 87A, Naklo, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 19 v III. nadstropju,
I. stopnišče, Viška cesta 49/A, Ljubljana, z
ident. št. 38.E in shrambo št. 19 v kleti I. stopnišča, Viška cesta 49/A, Ljubljana, z ident.
št. 39.E, oboje vpisano v podvl. št. 3775/19,
k.o. Vič, dne 29. 3. 2007, pod opr. št. Dn
19009/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 2. 1. 1992,
sklenjene med Troha Milanom, roj. 26. 1.
1909, iz Ljubljane, Viška 49A, Ljubljana, kot
prodajalcem in Ciglič Marjanom, roj. 6. 1.
1944, iz Strahinja 87a, Naklo, kot kupcem,
za stanovanje št. 19, v III. nadstropju, I. stopnišče, Viška cesta 49/A, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 3775/19, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2007
Dn 30290/2004
Os-18551/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Vilič, Polje cesta
V/004, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1772-1420-008, ki
se nahaja v stavbi Polje c. V/4, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 977/7 in 971/12, k.o. Slape,
dne 18. 5. 2007, pod opr. št. Dn 30290/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 774 z dne 16. 6. 1969 in aneksa z dne
11. 11. 1969, sklenjene med GP Obnova Ljubljana in Vilič Šabanom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2007
Dn 14122/2003
Os-18552/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bojane Marije Avsenak, Linhartova 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 13
v V. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta
5, Ljubljana, z ident. št. 194.E in 195.E, vpisano v podvložku številka 2667/97, v katastrski Občini Bežigrad, dne 26. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 14122/03, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 127/73-02/5 z dne 30. 3. 1973,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in Vido Avsenak,
za stanovanje št. 13 v V. nadstropju, na naslovu Linhartova cesta 5, Ljubljana, vpisano
pri podvl. št. 2667/97, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2007
Dn 10846/2007
Os-18553/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Topiča,
Štihova 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za parkirno mesto številka 11
v 1. kleti, Štihova 19 v Ljubljani, z identifikatorjem 177.E, v izmeri 12,50 m2, vpisanem
v podvložek št. 3798/177, katastrska Občina
Bežigrad, dne 8. 5. 2007, pod opr. št. Dn
10846/2007 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe številka BS 2/1-244/89
z dne 23. 10. 1989 in aneksa z dne 31. 10.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1989, sklenjene med SCT n.sol.o. Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana in Dereani Dušanom, Igriška 12, Ljubljana,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
27. 8. 1997, neznanega datuma, sklenjenega med Slavico Rajšič, Paunova 59, Beograd in Iskratel, d.o.o., Kranj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 13462/2003
Os-18554/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja dr. Vilibalda Premzla, Ulica Jopispa Priola 23, Maribor, ki ga
zastopa odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 15.E
in 16.E, vpisano v podvložek št. 2853/8, katastrska Občina Bežigrad, dne 20. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 13462/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 4691/57-TV/VA
z dne 28. 10. 1957, sklenjene med Zavodom
za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana,
Beethovnova ulica 11/VII, kot prodajalcem in
Tovarno pisalnih strojev, Ljubljana, Savlje 18a,
kot kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 7.
1990, sklenjene med UNIS TOS, transportna oprema in sistemi, p.o. Ljubljana, Brnčičeva 31, kot prodajalcem in Kurent Mojco,
Ljubljana, Jakšičeva 4, kot kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9.
1990, sklenjene med Kurent Mojco, Jakšičeva 4, Ljubljana, kot prodajalko in Ademović Sidom, Kapiteljska 7, Ljubljana, kot
kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2007
Dn 12021/2006
Os-18555/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Kaduz,
Medno 80, Ljubljana-Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 2782/44, k.o. Dravlje, dne 26. 4.
2007, pod opr. št. Dn št. 12021/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3. 1992, sklenjene med Dekorativna d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta
280, kot prodajalko in Cankar Anico, EMŠO
0606940505475, iz Ljubljane, Kunaverjeva
ulica 2, kot kupovalko, za stanovanje v stanovanjski zgradbi Ljubljana, Kunaverjeva 2,
št. stanovanja 605, VI. nadstropje, v izmeri
27,88 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljana
dne 14. 6. 2007
Dn 20740/2003
Os-18556/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viktorja Kabanova,
Ljubljana, Celovška 287, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 12 v
I. nadstropju, na naslovu Celovška 287,
Ljubljana, z ident. št. 12.E, vpisano v podvložku številka 2666/12, v katastrski Občini
Dravlje, dne 10. 5. 2007, pod opr. št. Dn
20740/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 14/02-466-280/94 z dne 23. 9. 1994,
sklenjene med Občino Ljubljana Šiška, ki jo
zastopa Peter Zule, predsednik izvršnega
sveta Občine Ljubljana Šiška in kupovalko
Okorn Frančiško, Celovška 287, za stanovanje št. 12 v I. nadstropju, na naslovu Celovška 287, Ljubljana, vpisano v podvložku
št. 2666/12, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2007
Dn 28398/2004
Os-19056/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hajdinjak Irene,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1730-1529-021, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 17. 5. 2007, pod
opr. št. Dn 28398/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 67-1150 z
dne 21. 12. 1967, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje in Hajdinjak Ireno, za stanovanje
št. 34, ob Zaloški cesti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 29167/2004
Os-19057/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Martina Boleta
in Anežeta Boleta, oba Celovška cesta 108,
Ljubljana, ter Nataše Bole, Kvedrova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za ne-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
premičnini z identifikatorjem 29.E in nepremičnino z identifikatorjem 30.E, obe vpisni
v podvl. št. 325/15, v k.o. Nove Jarše, dne
18. 5. 2007, pod opr. št. Dn 29167/2004, izdalo skep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, enosobnega stanovanja št. 15 v
3. nadstropju, v izmeri 33,42 m2, s shrambo
št. 15 v pritličju, v izmeri 0,55 m2, Kvedrova
ulica 3, Ljubljana, podvl. št. 325/15, parc.
št. 1374, k.o. Nove Jarše, ki je bila sklenjena
med strankama Gradbeno podjetje Gradis
Ljubljana (kot prodajalcem) in Naglič Emilijo
(kot kupovalko),
– kupne pogodbe o prodaji enosobnega
stanovanja št. 15 v 3. nadstropju, v izmeri
33,42 m2, s shrambo št. 15 v pritličju, v izmeri 0,55 m2, Kvedrova ulica 3, Ljubljana,
podvl. št. 325/15, parc. št. 1374, k.o. Nove
Jarše, ki je bila sklenjena med strankama
Nagič Emilijo (kot prodajalko) in Lucin Katarino (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2007
Dn 27487/2003
Os-19058/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Primoža Kuharja, Mihelčičeva 4, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o. Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikacijsko številko 15.E, vpisanem pri podvl. št. 1902/15, v k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 8. 5. 2007, pod opr.
št. Dn 27487/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe številka L-3033/VZ-VA z
dne 23. 12. 1972, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, ki
ga zastopa Alenka Vozelj (kot prodajalcem)
in Muhič Albertom ter Gorše Muhič Marijo,
za nakup 1 1/2 sobnega stanovanja tipa S5,
stop. 6 v bloku PŠ-4, Šentvid, ob Celovški
cesti, Ljubljana Šentvid, v izmeri 40,98 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2007
Dn 17510/2002
Os-19061/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mladena
Jerkoviča in Luce Jerkovič, oba Beblerjev
trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem
36.E, vpisane v podvložku št. 365/36, v
k.o. Nove Jarše, dne 18. 5. 2007, pod opr.
št. Dn 17510/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:

– kupne pogodbe št. MS 12/2-Y-136/81
z dne 23. 12. 1981, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis, TOZD GE Ljubljana – okolica, Ljubljana, Kvedrova 34 in kupcema Dedič Milanom, roj. 18. 5. 1954, Domžale, Ljubljanska 83 in Trčič dr. Živo, roj. 15. 10. 1954,
Ljubljana, Pohlinova 37,
– dogovora o razdružitvi premoženja z
dne 5. 10. 1988, sklenjenega med kupcema Dedič Milanom, roj. 18. 5. 1954, Domžale, Ljubljanska 83 in Trčič dr. Živo, roj.
15. 10. 1954, Ljubljana, Pohlinova 37,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10.
1988, sklenjene med prodajalcem Trčič dr.
Živo, roj. 15. 10. 1954, Ljubljana, Beblerjev trg 1 in kupcema Jankovski Vančem,
roj. 18. 5. 1959, Ljubljana, Clevelandska 27
in Jankovsko Ilinko, roj. Todorov, roj. 8. 8.
1961, Ljubljana, Clevelandska 27.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic za zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2007
Dn 24949/2003
Os-19070/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hodžić
Mirsada, Hladilniška pot 1/a, Ljubljana, ki
ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18/a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1772-1144-091
in z ident. št. 1772-1144-092, vpisani v
vl. št. 2016/1, k.o. Slape, dne 10. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 24949/2003, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 21. 4.
1989, sklenjene med Cimerman Rozalijo,
Rjava cesta 2/b, Ljubljana in Cimerman
Rozalijo ml., Rjava cesta 2/b, Ljubljana,
za stanovanje št. 6, v pritličju v bloku E-2,
stan. soseska M-S-6, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 28392/2004
Os-19074/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Skulj Neli,
Močnikova ulica 8, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-1529-016 vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 17. 5. 2007,
pod opr. št. Dn 28392/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med SGP Zidar Kočevje
in neznanim kupcem, za garsonjero št. 29,
ob Zaloški cesti,
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– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med neznanim prodajalcem ter Jambrovič Lorber Metko in Lorber Bojanom,
– pogodbe z dne 1. 1. 1975, sklenjene
med Jambrovič Lorber Metko in Lorber Bojanom ter Lorbek Mojco,
– prodajne pogodbe z dne 23. 1. 1984,
sklenjene med Lorbek Mojco in Skulj Neli.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljica postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 20258/2004
Os-19077/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Volek Jane,
Zdenska vas 2/b, Videm Dobrepolje, ki jo
zastopa SPL d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1772-1060-043 in
z ident. št. 1772-1060-044, vpisani v vl.
št. 1995/1, k.o. Slape, dne 16. 5. 2007, pod
Dn št. 20258/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 1670 z dne
20. 2. 1974, sklenjene med GP Obnova, Titova c. 39, Ljubljana in Krašček Francijem,
Triglavska 17, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 4. 11. 1986,
sklenjene med Krašček Francijem, Triglavska 17, Ljubljana in Krašček Mojco, Tbilisijska 38, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 28394/2004
Os-19078/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Brunec Jože,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1730-1529-002,
vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne
17. 5. 2007, pod opr. št. Dn 28394/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-890/1-67 z dne 5. 12.
1967, sklenjene med SGP Zidar Kočevje in
Brunec Jožetom, za stanovanje št. 6/B, ob
Zaloški cesti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
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Dn 22328/2004
Os-19079/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slavinec Danice
Lee, Vrščajeva ul. 4, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-04067-159, vpisani v vl.
št. 1675/1, k.o. Moste, dne 21. 5. 2007, pod
Dn. št. 22328/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med GP Giposs Ljubljana in Jeklič
Oset Jeleno, za garsonjero št. 77, v 11. nadstropju, Zaloška c. 76/a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 32402/2004
Os-19083/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Grošičar Marije, Podkum
65, Podkum, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1730-01529-059,
vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne 22.
3. 2007, pod opr. št. Dn 32402/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. III/f-832/1-67 z dne 27. 12. 1967, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje in Grosičar Marijo,
Ogrinčeva ul. 16, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 32381/2004
Os-19085/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Škerlj Marije
Tatjane, Zaloška cesta 78a, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1730-01529-063
vpisani v vl. št. 1674/1 k.o. Moste, dne 16.
5. 2007, pod opr. št. Dn 32381/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. M 67-1039 z dne 16. 10. 1967,
sklenjene med SGP Zidar Kočevje in Perko
Marijo, Stari trg 11a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
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Dn 32502/2004
Os-19088/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Asigna inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 12, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1730-4067-83, vpisani v vl. št. 1675/1, k.o. Moste, dne 16. 5.
2007, pod opr. št. Dn 32502/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma iz l. 1966, sklenjene med GP Zidar Kočevje ter Smejkal Leonom in Smejkal
Bogdano,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 12.
1971, sklenjene med Smejkal Leonom in
Smejkal Bogdano ter Turnešk Onezimom in
Turnšek Bredo,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2.
1982, sklenjene med Turnšek Onezimom in
Turnešk Bredo ter Abdelkarim Desanko,
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 26. 9. 1991, sklenjenega med
Abdelkarim Alijem in Abdelkarim Desanko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 32352/2004
Os-19090/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bregar Angele,
Spodnje Gameljne 116, Ljubljana Šmartno,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1730-01529-058,
vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne 21.
3. 2007, pod opr. št. Dn 32352/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-833/1-67 z dne 9. 10. 1967,
sklenjene med SGP Zidar Kočevje in Bregar
Angelo, Gruberjevo nabrežje 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2007
Dn 1826/2006
Os-20094/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mojce Černko
in Iztoka Černka, Samova ul. 40, Miklavž
na Dravskem polju, ki ju zastopa odv. Dobrila Samardžija iz Maribora, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 735/8, vl. št. 823, k.o. Rogoza, pod Dn
št. 18526/2006, dne 31. 5. 2007 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 23.
11. 1992, o prodaji nepremičnine, parc. št
735/8, vl. št. 823, k.o. Rogoza, v izmeri

498 m2, sklenjene med Korez Francem, Cesta zmage 92, Maribor, kot prodajalcem ter
Černko Iztokom in Černko Mojco, oba stan.
Samova ul. 40, Miklavž na Dravskem polju,
kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupcev na tej
nepremičnini.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2007
Dn 2489/2007
Os-20095/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra
Varda, Kardelejva c. 57, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 141,
podv. št. 1696/128, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 2489/2007, dne 31. 5. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpotavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 111/92 z dne 27. 11. 1992, o
prodaji stanovanja št. 141, v IX. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Kardeljeva
57, parc. št. 100, k.o. Spodnje Radvanje,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega
zakona med Ljubljansko banko - Kreditno
banko Maribor d.d. Maribor, Vita Kraigherja
4, kot prodajalko in Mirjano Rebernak, Kardelejva 57, Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalka dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime kupovalke za to stanovanje;
– darilne pogodbe z dne 2. 9. 1992, sklenjene med Mirjano Rebernak, Kardeljeva
57, Maribor, kot darilodajalko in Prsker Gregorjem, Trg Borisa Kidriča 2, Maribor, kot
obdarjencem, s katero je darilodajalka podarila darilojemalcu stanovanje št. 141, v
IX. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Kardeljeva 57, parc. št. 100, k.o. Spodnje Radvanje in na njem dovolila vknjižbo
lastninske pravice na ime obdarjenca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2007
Dn 6543/2006
Os-18864/07
Pri okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 6543/2006 z dne 18. 5.
2007, uveden postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene med prodajalko Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije ter kupovalko Irgl
Ivanko (Ivano).
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 4, na naslovu Kreigherjeva ulica 20,
2250 Ptuj, v izmeri 45,27 m2, sedaj označeno z identifikacijskim znakom 304.E, vpisano v z.k. vl. 3015/59, k.o. Ptuj. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Irgl Ivanke, roj. 10. 5.
1917, EMŠO 1005917505050, ulica Borisa
Kraigherja 20, 2250 Ptuj, do celote.
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S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic
v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 6. 2007
Dn 1698/2007
Os-18866/07
Pri okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 1698/2007 z dne 28. 5.
2007, uveden postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 8. 9. 1997, sklenjene med prodajalcem Hajšek Jožefom in
kupcem Jakopiček Marjanom.
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja v izmeri 54,92 m2, na naslovu Panonska
ulica 2, Ptuj, takrat parc. št. 1009/1, z.k. vl.
št. 586, k.o. Ptuj, sedaj del nepremičnine
identifikacijska št. 6.E (stanovanje št. 1487-6
v 4. etaži, s pripadajočim kletnim boksom v
1. etaži) pripisane pri vl. št. 3348/7, k.o.
Ptuj. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagateljev Varvoda Marjana in Varvoda
Ljudmile.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 6. 2007
Rz 256/06
Os-12232/07
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Holding
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana, z dne 10. 11. 2006, oklicuje
začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 4301/2, 4301/4, 4301/5,
4301/6, 4301/7, 4301/8, 4301/9, 4301/10,
4301/11, 4301/12 in 4301/14, vse k.o. Dutovlje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 4. 2007
Rz 254/06
Os-12234/07
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Holding
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul.
11, Ljubljana, z dne 10. 11. 2006, oklicuje
začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1365/1, 1365/2, 1365/3,
1365/4, 1365/5, 1365/6, 1365/7, 1365/8,
1365/9, 75.S, 78.S in 88.S, vse k.o. Skopo.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske

pravice Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 4. 2007
Rz 253/06
Os-12238/07
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Holding
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana, z dne 10. 11. 2006, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige, in sicer parc. št. 1525, 1526 in 1527,
k.o. Voglje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 4. 2007
Rz 255/06
Os-12239/07
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Holding
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul.
11, Ljubljana, z dne 10. 11. 2006, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige, in sicer parc. št. 1051/1, 1051/2 in
1051/3, k.o. Hruševica.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 4. 2007
Dn 1250/2007
Os-17724/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Karoline Omerčevič, stan. Tomšičeva ulica 36,
Slovenska Bistrica, ki jo zastopa Gedeon
Hrastnik&Co. d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1,
Slovenska Bistrica, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za vknjižbo
lastninske pravice za nepremičnino parc.
št. 3.E – stanovanje št. 1163-3 v 2. etaži,
s kletjo 1. etaži, v izmeri 84,06 m2, v objektu na naslovu Tomšičeva ulica 36, Slovenska Bistrica, na parceli št. 887/1 in 775/34,
k.o. Slovenska Bistrica, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Karoline Omerčevič, stan. Tomšičeva ulica
36, Slovenska Bistrica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 5. 6. 2007
Dn 1244/2007
Os-17725/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Silve
Klenovšek in Franca Klenovška, oba stan.
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Tomšičeva ulica 36, Slovenska Bistrica, ki
ju zastopa Gedeon Hrastnik&Co. d.o.o.,
Trga Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za vknjižbo lastninske pravice
za nepremičnino parc. št. 10.E – stanovanje št. 1163-10 v 4. etaži, s kletjo, v izmeri
42,92 m2, v objektu z identifikacijsko številko 0753-01163, na naslovu Tomšičeva ulica
36, Slovenska Bistrica, vpisani pri podvložku
št. 2948/10, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Silve Klenovšek in Franca Klenovška, oba
Tomšičeva ulica 36, Slovenska Bistrica, in
sicer vsakemu do 1/2 celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 5. 6. 2007
Dn 1947/2006
Os-12243/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 23. 12. 1993, sklenjene med prodajalcem Mercator Nebotičnik, gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana in kupcem Gračnar Vinkom, Novi
dom 55, Hrastnik, in sicer za nepremičnino
parc. št. 719/3, vl. št. 161, k.o. Dol pri Hrastniku, s katero je kupec pridobil lastninsko
pravico na nepremičnini parc. št. 719/3, vl.
št. 161, k.o. Dol pri Hrastniku. Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremični je podlaga za
vknjižbo lastninske pravice v korist Gračnar
Vinka, Novi dom 55, Hrastnik. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 4. 2007
Dn 2264/2004
Os-15557/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
18. 4. 2007 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 198/93 z dne 3. 11. 1993, sklenjene med prodajalko finančno organizacijo
ZPS Ljubljana in kupcema Resnik Zdenko in
Sandijem Udovič, oba stan. Keršičeva 23a,
Trbovlje, s katero sta kupca pridobila lastninsko pravico na enosobnem stanovanju
št. 26, v drugem nadstropju v skupni izmeri
36,80 m2, v stanovanjskem bloku Keršičeva
cesta 23a, Trbovlje, ki je sedaj vpisano v
podvložek št. 2871/24, ident. št. 24.E, k.o.
Trbovlje. Original pogodbe se je po izjavi
predlagateljev izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Ivice Kmetič in Jožeta Kmetiča, oba stan. Keršičeva 23a, Trbovlje. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva ozi-
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roma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 5. 2007
Dn 197/2007
Os-16186/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
18. 4. 2007, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 5. 1990, sklenjene med prodajalcem ABC Pomurka, Trgovsko podjetje
na veliko in malo, Prvi junij, p.o., Trbovlje in
kupcem ABC Pomurko, Zasavska kmetijska
zadruga Trbovlje, TOZD Maloprodaja, s katero je kupec pridobil lastninsko pravico na
poslovnem prostoru št. 20, ident. št. 20.E,
ki se nahaja v 1. etaži večstanovanjske hiše
Ul. 1. maja 21, Trbovlje, v izmeri 55,30 m2.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Badnjevič Štefka, Sallaumines 10,
Trbovlje. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 5. 2007
Dn 227/2007
Os-16187/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
18. 4. 2007 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 2. 1991, sklenjene med prodajalcem ABC Pomurka, Trgovsko podjetje
na veliko in malo, Prvi junij, p.o., Trbovlje in
kupovalko Humski Mileno, Ul. 1. junija 21,
Trbovlje, s katero je kupovalka pridobila lastninsko pravico na nepremični, in sicer za
stanovanje št. 3, ki se nahaja v 3. etaži večstanovanjske hiše Ul. 1. junija 21, Trbovlje,
v izmeri 42,78 m2, z identifikacijsko št. 3.E,
k.o. Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Humski Adolfa, Ul. 1. junija 21, Trbovlje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 5. 2007
Dn 228/2007
Os-16188/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
18. 4. 2007, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9. 1993, sklenjene med
prodajalcem ABC Tehnohit, d.o.o., Trbovlje
in kupcema Cerar Dragi ter Cerar Ivanom,
Ul. 1. junija 21, Trbovlje, s katero sta kupca
pridobila lastninsko pravico za stanovanje v
izmeri 68,56 m2, št. 1, v 1. in 2. etaži večstanovanjske hiše Ul. 1. junija 21, Trbovlje, z
identifikacijsko št. 1.E, k.o. Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja, izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
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v korist Perpar Erne in Perpar Alojza oba
stan., Ul. 1. junija 21, Trbovlje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v sladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi, v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 5. 2007
Dn 11/2007
Os-20096/07
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici - svetnici Mileni Bukvič-Dežman, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Flop
d.o.o., Podkraj pri Velenju 8, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe
št. KUP-506/73 z dne 24. 12. 1973, o prodaji
poslovnega prostora 10 v izmeri 36,20 m2,
v Trgovskem centru v Velenju, ki je bila
sklenjena med prodajalcem SGP Vegrad
Velenje, zastopanem po direktorju Janezu
Basletu in kupovalko Zavarovalnico Maribor,
Poslovna enota Celje, zastopanem po direktorju Marijanu Dojčmanu, dipl. politologu.
Nepremičnina je v zemljiški knjigi tega
sodišča vpisana v podvl. št. 3196/3, k.o. Velenje, z oznako 3.E – poslovni prostor št. 3,
v izmeri 35,20 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Flop d.o.o., Podkraj pri Velenju 8,
3320 Velenje, matična št. 1708775, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Flop d.o.o., Podkraj pri Velenju 8,
Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 6. 2007
Dn 5922/2006
Os-20097/07
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici - svetnici Mileni Bukvič-Dežman, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Damijana Grudnika, Kardeljev trg 1, Velenje, ki ga zastopa Bremis d.o.o., Cesta
Františka Foita 2, Velenje, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. 23/92 z dne
30. 1. 1992, o prodaji stanovanja št. 72, v
10. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Kardeljev trg 1, v skupni izmeri 84,97 m2, ki
je bila sklenjena med prodajalcem Gorenje
Gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska 12,
zastopanem po direktorju kadrovsko splošnih zadev Dragu Bahunu in kupcem Filipom Golčmanom, EMŠO 2804955500201,
iz Velenja, Kardeljev trg 1.
Stanovanje je v zemljiški knjigi tega sodišča vpisano v vl. št. 3403/72 z oznako 72.E
(stanovanje v 12. etaži, Kardeljev trg 1, v
velikosti 86,38 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist osebe z imenom Damijan Grudnik,
EMŠO 1511963500031, Kardeljev trg 1, Velenje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice

v korist Damijana Grudnika, Kardeljev trg 1,
Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 6. 2007
Dn 901/2007
Os-20422/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Dragice-Karoline Smrtnik, Velika Ligojna 8,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 3. 1999, sklenjene med
Mileno Zrinski, roj. 20. 3. 1929, Verd 257,
Vrhnika, kot prodajalko in Dragico-Karolino Smrtnik, roj. 12. 5. 1939, Velika Ligojna
8, Vrhnika, kot kupovalko, za nepremičnino
parc. št. 1440/1, travnik v izmeri 2135 m2,
k.o. Verd.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist imetnice Dragice-Karoline Smrtnik,
roj. 12. 5. 1939, Velika Ligojna 8, Vrhnika, na
podlagi te pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 7. 2007

Amortizacije
N 701/07
Os-20115/07
V nepravdnem postopku predlagateljice
Mihaele Meglič, stanujoče Fram 2/a, Fram,
zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko
razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 3 navadnih
imenskih delnic KRS Tabor d.d., Kardeljeva
c. 49, Maribor, po apoenih od I-A-42518 do
I-A-42520, sodišče poziva vse, ki so zgoraj
navedene listine našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni oziroma najdene listine predložijo sodišču ter vse upravičence
iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo
svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave tega oklica,
bodo zgoraj navedene listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 6. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 15/2005
Os-20132/07
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagateljev Dragana Vukovića,
Boškarji 7a, Sv. Anton, Stane Vuković, Boškarji 7a, Sv. Anton in Zuhdije Čajića, Zg.
Škofije 89, Škofije, zoper nasprotne udeležence Savina Jakomina, Boškarji 1, Sv.
Anton, Silvana Lukina, Vrtine 7, Sv. Anton,
Angele Jakomin, Sv. Anton 12, Pobegi, Frederica Jakomina, Cilini 2/1, Trst, Italija, Angele Turk, Sončna pot 4, Izola, Melanije
Kocjan, Drevored 1. maja 6, Izola, Vilči Kocjana, Drevored 1. maja 6, Izola in Viktorja Caha, Turki 40, Pobegi, zaradi določitve
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nujne poti, s sklepom z dne 28. 11. 2006,
četrtemu nasprotnemu udeležencu Fredericu Jakominu na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, ker je neznanega bivališča in v RS nima pooblaščenca, postavilo
začasno zastopnico, odv. Dolores Maučec
iz Kopra, Cesta Zore Perello Godina 3. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma drug organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 6. 2007
P 120/2007
Os-16996/07
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi tožeče stranke Sejadinovska Naime, Lokovec 185, Čepovan, ki jo zastopa
odv. pisarna Jelene Trunkl iz Nove Gorice,
zoper toženi stranki Lipičar Cvetko, Kal nad
Kanalom 135, Kal nad Kanalom in Sejadinovski Afrima, Lokovec 185, Čepovan, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve
lastninske pravice in izdaje vknjižbenega
dovolila, pcto. 12.518 EUR sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Sejadinovski Afrimu postavi
začasna zastopnica, odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, ki bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi P 120/2007 vse
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 5. 2007
P 215/2007
Os-20130/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi opr. št. P 215/2007, tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo
stranko Koncilja Jerneja, Keršičev hrib 18,
Trbovlje, zaradi plačila 7.617,57 EUR, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Marka Štamcarja, Novi trg, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 6. 2007
D 109/2007
Os-18528/07
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici Aleksandri Ukmar, v zapuščinski
zadevi po pokojni Justini Rolih, rojeni Fatur,
iz Zagorja št. 47, Pivka, rojeni 18. 9. 1890,
državljanki takratne Jugoslavije, ki je umrla
28. 12. 1974, izven naroka dne 15. 6. 2007
sklenilo:
neznanim dedičem po pokojni Justini Rolih, rojeni Fatur, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Vida Andrejašič iz Postojne, Prešernova ulica 1.
Sodišče z oklicem vabi tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Začasna skrbnica zapuščine, odvetnica
Vida Andrejašič, ima v tem postopku vse

pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima vse dotlej, dokler stranka oziroma skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika (85. člen ZPP).
O postavitvi začasnega zastopnika
se obvesti CSD Postojna (tretji odstavek
84. člena ZPP).
Ker je začasna zastopnica dedičem
postavljena po 4. točki drugega odstavka
84. člena ZPP, bo sodišče na oglasni deski
objavilo oglas (86. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 6. 2007
P 62/2006
Os-20890/07
Okrajno sodišče na Ptuju je v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Pahiča, Zakl 25,
Podlehnik, ki ga zastopa Alenka Čeh-Gerečnik, odvetnica na Ptuju, proti toženi stranki
Ivanu Brezinšku, s prijavljenim bivališčem
Olbrachtova 3, 91191 Trenčin, Slovaška, zaradi izstavitve z.k. listine, na predlog tožeče
stranke in na podlagi 4. in 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo, da se toženi strani postavi
začasni zastopnik, odvetnik Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 7. 2007
P 77/2006
Os-7786/07
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču v pravdni zadevi
tožeče stranke Stojana Kozinca, Doropolje
št. 6, Planina pri Sevnici, ki ga zastopa Maksimiljana Kincl Mlakar, odvetnica v Šmarju pri Jelšah, zoper toženo stranko Janeza
Redenša, Mrtovec 8, Boštanj, zaradi plačila odškodnine v znesku 1,800.000 SIT s
pp, sedaj 7.511,27 EUR, dne 5. 3. 2007
sklenilo, da se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, toženi stranki Janezu Redenšku,
Mrtovec št. 8, Boštanj, postavi začasni zastopnik, odvetnik Franc Pipan iz Sevnice, ki
bo zastopal toženo stranko vse dokler ne bo
sama ali njeni pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler pristojni organ za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 5. 3. 2007
P 59/07
Os-18886/07
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Vide Uršič, Tublje pri
Hrpeljah 2/b, ki jo zastopa odvetnik Dragan
Sikirica iz Sežane, zoper tožene stranke:
1. Ado Dobrila, Via Giulia 14, Trst, sedaj
neznanega bivališča, 2. Franca Dobrilo, Tub
lje 3, Kozina, sedaj neznanega bivališča,
3. Ivana Dobrilo, 4. Josipa Dobrilo in 5. Terezo Dobrila, vsi trije Tublje št. 3, Kozina, sedaj
neznanega bivališča, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
8.000 EUR), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi 82. člena ZPP, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženim strankam
1. Ado Dobrila, Via Giulia 14, Trst, sedaj
neznanega bivališča, 2. Franca Dobrilo,
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Tublje 3, Kozina, sedaj neznanega bivališča, 3. Ivana Dobrilo, 4. Josipa Dobrilo in
5. Terezo Dobrila, vsi trije Tublje št. 3, Kozina, sedaj neznanega bivališča, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika, Pod Sablanico 6, Sežana, ki bo tožene stranke 1. Ado Dobrila, Via
Giulia 14, Trst, sedaj neznanega bivališča,
2. Franca Dobrilo, Tublje 3, Kozina, sedaj
neznanega bivališča, 3. Ivana Dobrilo, 4. Josipa Dobrilo in 5. Terezo Dobrila, vsi trije Tublje št. 3, Kozina, sedaj neznanega bivališča
ali njihov pooblaščenec, ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 6. 2007

Oklici dedičem
D 124/2006
Os-20118/07
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče
zapuščinski postopek po 8. 6. 2006 umrlem
Ivanu Bizjaku, od Jožefa, rojenem 31. 7.
1927, upokojencu iz Ajdovščine, Goriška cesta 25/b, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakoniti dedič po zapustniku bi prišel
v poštev tudi zapustnikov brat Viktor Rudolf
Bizjak, roj. 24. 2. 1931, z zadnjim znanim
bivališčem v Republiki Sloveniji, na naslovu
Predmeja 125 (sedaj Predmeja 123), ki pa
je sedaj neznanega bivališča, saj je leta
1952 odšel v tujino in se zadnjič javil iz Madagaskarja leta 1971.
Sodišče poziva dediča neznanega bivališča, da se v enem letu od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tega sodišča, priglasi sodišču. Po poteku navedenega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 18. 6. 2007
D 112/2007
Os-17568/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek opr. št. D 112/2007, po pokojnem Alojziju Erbežniku, sinu Štefana, roj. 2. 7. 1930,
nazadnje stanujočem Draga 4, Škofja Loka,
umrlem 30. 12. 2006.
Sodišču niso znani dediči zapustnika,
zato s tem oklicem poziva dediče, da v roku
enega leta od objave tega oklica priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo z zapuščinskim postopkom na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 6. 6. 2007
D 78/2007
Os-20730/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zapuščinski zadevi po pok. Berglez Leopoldu, roj. 15. 11. 1888, nazadnje stalno stan.
Sedlarjevo 21, umrlem dne 14. 5. 1949, v
skladu z 130/1. in 131/1. členom Zakona o
dedovanju (ZD), dne 17. 4. 2007 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico
do dediščine po pok. Brglez Leopoldu, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Brglez Leopoldu se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
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z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Brglez Leopoldu se postavi Veronika Kitak, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 4. 2007

Oklici pogrešanih
n 7/2007
Os-18058/07
Karl Fistrič, rojen dne 22. 10. 1925, nazadnje stanujoč v kraju Podčetrtek, je bil
zadnjič v Sloveniji leta 1992. Tega leta je
pogrešani odšel v tujino in od tedaj dalje
se svojcem ni več oglasil. Sin pogrešanega
Anton Fistrič je izvedel, da naj bi pogrešani
v letu 1993 v Glasgowu umrl zaradi kapi.
Od rojstva Karla Fistriča je minilo že več kot
70 let, v zadnjih petih letih pa o njem ni nobenega poročila, zaradi česar je verjetno da
imenovani ni več živ. Pogrešani je vpisan v
zemljiški knjigi pristojnega sodišča kot solastnik številnih nepremičnin, katerih solastnik
je tudi predlagatelj Jakob Počivavšek, Trška
cesta 56, Podčetrtek. Ker želi predlagatelj
urediti zemljiškoknjižno stanje je tako pravni
interes za vložitev predloga izkazan. Skrbnik
za poseben primer je Anton Fistrič, stanujoč
Brezovec pri Polju, b. št., 3255 Buče.
Pogrešani naj se oglasi in tudi vsak, ki bi
kaj vedel o njegovem življenju, naj to sporoči Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah,
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
se bo po poteku roka pogrešani razglasil
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 6. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 600/2007
Rg-12110/07
Družba Ponti mednarodna trgovska
družba, d.o.o., s sedežem Nazorjeva ulica
1, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/7693/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame družbenik Ivančič Aljoša, Naselje Ivana Krivica 21
c, Kranjska Gora.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 4. 2007
Srg 279/2007
Rg-3584/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Avtotehna Glasbila
trgovska družba z glasbili in glasbeno opremo d.o.o., Slovenska c. 54, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Avtotehna Glasbila trgovska
družba z glasbili in glasbeno opremo
d.o.o., Slovenska c. 54, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 31. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d.,
Celovška c. 175, Ljubljana, ki prevzema obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
Srg 01300/2007
Rg-5372/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe GAF podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pot v
hribec 18, objavlja sklep:
družba GAF podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pot v hribec 18, reg. št. vl.
1/03881/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 1. 2007.
Družbenika sta Krušič Andreja in Krušič
Marko, oba Pot v hribec 18, Ljubljana, ki pre-

vzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
Srg 7137/2007
Rg-20136/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Rokada Podjetje za
promet z nepremičninami d.o.o., Cesta na
Brdo 85, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Rokada podjetje za promet z nepremičninami d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 5. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Sever Franc, Viška cesta 20,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2007
Srg 7430/2007
Rg-20138/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Automagnet trgovina
d.o.o. Beričevo 17, Dol pri Ljubljani, objavlja
sklep:
družba Automagnet trgovina d.o.o. Beričevo 17, Dol pri Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je: Senica Branko, Beričevo 17,
Dol pri Ljubljani, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku

tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2007
Srg 5831/2007
Rg-20139/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Naš center 1 družba
za nepremičnine d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 117, objavlja sklep:
družba Naš center 1 družba za nepremičnine d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta
117, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Naš center 2 podjetje za
upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Ljub
ljana, Dunajska cesta 117, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2007
Srg 6128/2007
Rg-20140/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Hozjan & Co. gradbene storitve, d.n.o., Ljubljana, Pot na Grič 22,
objavlja sklep:
družba Hozjan & Co. gradbene storitve,
d.n.o., Ljubljana, Pot na Grič 22, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Hozjan Ana in Hozjan Dejan, oba stan. Ljubljana, Pot na Grič 22, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2007
Srg 7612/2007
Rg-20897/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja Hesing Inže-
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nering d.o.o., Slovenska cesta 55c, Ljubljana,
za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Hesing Inženering d.o.o., Slovenska cesta 55c, Ljubljana, matična številka 5358825,
reg. št. vl. 1/06316/00, preneha po skrajšanem postopku po skepu družbenika z dne
13. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Budimir Vujović, Slovenska cesta 55c, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o
gospodarskih družbah – 1 dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem
listu RS. Ugovor lahko vloži družbenik, upniki
ali pristojni državni organi. Po preteku roka z
ugovor bo registrsko sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2007
Srg 1058/2007
Rg-14644/07
Družba Merita trgovina d.o.o., Slekovčeva ulica 19, 2000 Maribor, reg. št. vl.
1/10495/00, katere družbenik je Zidi Nexhbidin, Slekovčeva ulica 19, 2000 Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 1. 2. 2007,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zidi Nexhbidin.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pristojni organi v roku 15. dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2007
Srg 1917/2007
Rg-20413/07
Družba Novopas, podjetje za uvoz, izvoz, trgovino in storitve d.o.o., Trg osvoboditve 8, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
reg. št. vl. 1/7514/00, katere edina družbenica
je Babič Jožefa, Trg osvoboditve 8, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, po sklepu edine
družbenice družbe z dne 2. 7. 2007, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Babič Jožefa.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od objave vložijo
ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker
bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2007
Srg 1934/2007
Rg-20510/07
Družba Adak, trgovsko in posredniško
podjetje d.o.o., Za tremi ribniki 27, Maribor, reg. št. vl. 1/1470/00, katere edina
družbenica je Vrbnjak Marjana, Za tremi ribniki 27, 2000 Maribor, po sklepu družbenice
družbe z dne 4. 7. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Vrbnjak Marjana.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Maribo-
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ru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 2007
Srg 2006/00748
Rg-32853/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Industrijska cona Murska Sobota, družba za investiranje in poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Kardoševa
2, Murska Sobota, reg. št. vl. 1/02801/00,
matična številka 1934414, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Murski Soboti, pod št. reg. vl. 1/02801/00, preneha po
skrajšanem postopku Zakona o gospodarskih
družbah brez likvidacije.
Družbenica Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, izrecno izjavi, da so poplačane vse obveznosti družbe
Industrijska cona Murska Sobota, družba za
investiranje in poslovanje z nepremičninami,
d.o.o., Kadroševa 2, Murska Sobota in da
so urejena vsa razmerja z delavci družbe,
pri čemer izjavlja, da pri družbi ni zaposlen
noben delavec.
Družbenica izrecno izjavi, da prevzema
obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri čemer za morebitne preostale obveznosti odgovarja z vsem svojim
premoženjem.
Družbenica tudi izjavlja, da razen zneska
na bančnem računu, ki pripada edini družbenici, drugega materialnega premoženja družba
nima. Kolikor pa bi se našlo takšno premoženje, pripada vse to edino družbenici.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 11. 2006
Srg 455/2007
Rg-20411/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Borovič, Mostje, družba za trgovino, proizvodnjo, posredništvo in gostinstvo, d.o.o., Mostje št. 59, 9220 Lendava, matična številka 5726107, reg. št. vl.
1/0782/00, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po
skrajšanem postopku likvidacije.
Družbenik družbe Borovič, Mostje, družba
za trgovino, proizvodnjo, posredništvo in gostinstvo, d.o.o., Mostje št. 59, 9220 Lendava,
Borovič Ivan, Mostje 59, 9220 Lendava, izjavi, da so poplačane vse obveznosti družbe
Borovič, Mostje, družba za trgovino, proizvodnjo, posredništvo in gostinstvo, d.o.o., Mostje
št. 59, 9220 Lendava in da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe.
Družbenik družbe Borovič, Mostje, družba
za trgovino, proizvodnjo, posredništvo in gostinstvo, d.o.o., Mostje št. 59, 9220 Lendava,
Borovič Ivan, Mostje 59, 9220 Lendava, prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe, pri čemer za morebitne
preostale obveznosti odgovarja z vsem svojim
premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 7. 2007
Srg 463/2007
Rg-20412/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

družba Amadeo, agencijske storitve in
posredništvo d.o.o. Murska Sobota, Černelavci, Dolga ulica 15, matična številka
5889812, reg. št. vl. 1/02171/00, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, preneha po skrajšanem postopku brez
likvidacije.
Družbenik Kapun Rajko, Murska Sobota, Černelavci, Dolga ulica 15, izjavi, da so
poplačane vse obveznosti družbe Amadeo,
agencijske storitve in posredništvo d.o.o.
Murska Sobota, Černelavci, Dolga ulica 15
in da so urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Družbenik Kapun Rajko, Murska Sobota,
Černelavci, Dolga ulica 15, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri čemer za morebitne preostale
obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 7. 2007
Srg 607/2007
Rg-18532/07
Družba Apim Proizvodnja in prodaja
čebeljih proizvodov d.o.o., s sedežem Ložice 1/d, 5210 Deskle, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, s številko registrskega vložka 1/2519/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika družbe z dne
7. 6. 2007.
Ustanoviteljica je Jug Saša, Ložice 1/d,
5210 Deskle, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v roku 15 dni od dneva te
objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 6. 2007
Srg 770/2007
Rg-20220/07
Družba Faraon Trgovina in gostinstvo,
d.o.o., s sedežem Zadlog 70A, Črni Vrh,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. vložka 1-01285-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 4. 6. 2007.
Ustanovitelj in edini družbenik družbe je
Krivec Ljubomir, Zadlog 70A, Črni Vrh, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 427.
in 428. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v roku 15 dni od dneva te
objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 7. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Arnautovič Amir, Pešnica 025, Šentjur,
potni list, št. P00966778, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnj‑266487
Bajrić Sadeta, Turški Vrh 096, Zavrč,
potni list, št. P01065684, izdala UE Lendava.
gnu‑266151
Conić Dragutin, Zagreb, Ožujska ulica
023 , potni list, št. P01070121, izdala UE
MZZ. gnz‑266496
Čaušević Jasmin, Novo Polje, cesta III
001, Ljubljana - Polje, potni list, št. P01151474,
izdala UE Ljubljana. gnl‑266485
Čelešnik Maja, Ulica bratov Tuma 011,
Ljubljana, potni list, št. PB0231881, izdala UE
Ljubljana. gnb‑266170
Čeperković
Stanimirka,
Ulica
prekomorskih brigad 008, Postojna, potni
list, št. P00492084, izdala UE Postojna.
gnp‑266156
Čeru Goran, Dobovičnikova ulica 016,
Vrhnika, potni list, št. P00895022, izdala UE
Ljubljana. gnr‑266479
Čukić Olivera, Kržišnikova ulica 002A,
Medvode, potni list, št. P00735842, izdala
UE Ljubljana. gni‑266488
Doljak Milojka, Ulica Franca Baliča 028,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00064462,
izdala UE Nova Gorica. gnt‑266152
Dovgan Mirjana, Cesta Dolomitskega
odreda 011, Ljubljana, potni list, št. P00580827,
izdala UE Ljubljana. gne‑266167
Gmajner Natalija, Starošince 024,
Cirkovce, potni list, št. P00934520, izdala
UE Ptuj. gnn‑266483
Golubović Ratko, Brodarjev trg 004,
Ljubljana, potni list, št. P00504458, izdala
UE MZZ. gnn‑266333
Gorše Dejan, Gorenje Gradišče 015,
Dolenjske Toplice, potni list, št. PB0101315,
izdala UE Novo mesto. gnl‑266335
Havić Alma, Golnik 112, Golnik, potni
list, št. P00283042, izdala UE Kranj.
gnm‑266484
Hrovat Janez, Plešičeva ulica 017,
Ljubljana, potni list, št. P00847450, izdala
UE Ljubljana. gnd‑266493
Ipavec Ana, Senično 082, Križe,
potni list, št. P00057499, izdala UE Tržič.
gnw‑266499
Ipavec Florijan, Senično 082, Križe,
potni list, št. P00057498, izdala UE Tržič.
gnv‑266500
Jančar Mira, Brezje nad Kamnikom 029,
Stahovica, potni list, št. P00178135, izdala
UE Kamnik. gng‑266490
Jeličić Goran, Celovška cesta 123,
Ljubljana, potni list, št. P00093975, izdala
UE Ljubljana. gnf‑266491
Keržar Danilo, Linhartova cesta 064,
Ljubljana, potni list, št. P00958979, izdala
UE Ljubljana. gno‑266482
Keržar Patricija, Linhartova cesta 064,
Ljubljana, potni list, št. P00958977, izdala
UE Ljubljana. gnp‑266481
Kolednik Anton, Ulica XIV. divizije 022,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00299663,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gni‑266163

Krasnič Marjetka, Rakitna 183, Preserje,
potni list, št. P00937966, izdala UE Ljubljana.
gnk‑266161
Küčan Matjaž, Križevci 078, Križevci,
potni list, št. P01085827, izdala UE Murska
Sobota. gnv‑266150
Kunst Marko, Trebče 027, Bistrica ob
Sotli, potni list, št. P00796091, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnb‑266495
Lackovič Žumer Borut, Ulica Štefana
Kovača 030, Murska Sobota, potni list,
št. P00923291, izdala UE Murska Sobota.
gnu‑266501
Leskovšek Vojvoda Ela, Mlaka 024A,
Komenda, potni list, št. P00554690, izdala
UE Ljubljana. gny‑266497
Mujić Ermin, Okrogarjeva kolonija 018,
Zagorje ob Savi, potni list, št. P01063617,
izdala UE Zagorje ob Savi. gno‑266157
Mulavdić Adelaida, Ozeljan 023, Šempas,
potni list, št. P00782719, izdala UE Nova
Gorica. gnh‑266164
Novak Jan, Dalmatinova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00620164, izdala
UE Ljubljana. gnq‑266155
Ogulin Vera, Ulica I. brigade VDV 013,
Dolenjske Toplice, potni list, št. P00844932,
izdala UE Novo mesto. gnx‑266498
Paratušić Damir, Brodarjev trg 005,
Ljubljana, potni list, št. P00693306, izdala
UE Ljubljana. gnf‑266166
Pavlović Danijel, Kunaverjeva ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00618782, izdala UE
Ljubljana. gne‑266492
Petrović Emira, Resljeva cesta 026,
Ljubljana, potni list, št. P01134947, izdala
UE Ljubljana. gnc‑266169
Planin Monell, Adamičeva ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P01106150, izdala
UE Ljubljana. gnj‑266337
Pogorevc Ema, Šalek 101, Velenje,
potni list, št. P00998651, izdala UE Velenje.
gnw‑266149
Pušnik Tomi, Zadobrova 122B, Škofja
vas, potni list, št. P01174877, izdala UE
Celje. gnr‑266154
Reberc Mirjana, Gornje Vreme 035,
Vremski Britof, potni list, št. P00373446,
izdala UE Sežana. gns‑266153
Saksida Dora, Divči 008, Komen, potni
list, št. P00596461, izdala UE Sežana.
gnm‑266334
Saliu Foziatu, Slejkoti 007, Ajdovščina,
potni list, št. P01152181, izdala UE
Ajdovščina. gnm‑266159
Saliu Saliualhaji, Slejkoti 007, Ajdovščina,
potni list, št. P01152180, izdala UE
Ajdovščina. gnl‑266160
Sitar Mirko, Praproče 017, Trebnje,
potni list, št. P00532498, izdala UE Trebnje.
gnd‑266168
Stražišar Matija, Uršičev štradon 020,
Ljubljana, potni list, št. P01060009, izdala
UE Ljubljana. gnn‑266158
Tamše Dejan, Šlandrov trg 024, Žalec,
potni list, št. P00407680, izdala UE Velenje.
gnk‑266336
Vernik Alenka, Pavšičeva ulica 030,
Logatec, potni list, št. P00914535, izdala UE
Logatec. gnk‑266486
Vilhar Mojca, Grintovška ulica 028,
Ljubljana, potni list, št. P00872488, izdala
UE Ljubljana. gng‑266165

Vuzem Peter, Bresnica 053, Podgorci,
potni list, št. P00747090, izdala UE Ormož.
gnj‑266162
Willum Švegl Karmen, Jamova cesta 066,
Ljubljana, potni list, št. P00627607, izdala UE
MZZ. gnh‑266489
Ziherl Polona, Škofjeloška cesta 003,
Vodice, potni list, št. P00169365, izdala UE
Ljubljana. gnq‑266480
Žitnik Marjan, Golo 096, Ig, potni
list, št. P00385318, izdala UE Ljubljana.
gnc‑266494

Osebne izkaznice preklicujejo
Adrović Sead, Miklošičeva cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001756722.
gnq‑266330
Albert Dejan, Ivanjševci 9, Prosenjakovci Partosfalva, osebno izkaznico, št. 001996355.
gno‑266232
Andrlon Franjo, Ulica Marje Boršnikove 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000413841.
gni‑266313
Artnak Jožef, Javorje 15/a, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 001069263.
gny‑266147
Baš Terezija, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000333644.
gnk‑266511
Bec Apolonija, Koroška cesta 69,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001007601.
gnk‑266261
Berlak Nejc, Stritarjeva cesta 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002136145.
gnd‑266218
Bezek
Bernard,
Podgorje
94/f,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001817933.
gnw‑266424
Bien Danica, Koroška cesta 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000933309.
gni‑266263
Bohar Štefan, Burlinova ulica 8, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 000886478.
gnx‑266273
Bojanić Trivo, Ulica Lojzke Štebijeve 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001456850.
gnf‑266516
Borko Dragica, Mejna ulica 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000576836.
gnf‑266266
Borštnik Igor, Kompolje 77/a, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 001460572.
gnz‑266246
Bošnjak Aleksander, Stična 13, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001842001.
gnf‑266291
Brezec Milan, Šmihel pod Nanosom 3,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000313094.
gnv‑266250
Brezovnik Vladimir, Pot ob Homšnici
12, Slovenj Gradec, osebno izkaznico,
št. 000047618. gne‑266367
Buda Gorazd, Ljubljanska cesta 8,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001143025.
gni‑266413
Cerar Žiga, Vojkova cesta 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001734845.
gnc‑266119
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Čaušević Jasmin, Novo Polje, cesta III/001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001914232.
gny‑266522
Čeko Divna, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001943888.
gnq‑266530
Čeligoj Tina, Polje 13, Izola - Isola, osebno
izkaznico, št. 002086554. gnr‑266354
Čeperković Stanimirka, Ulica Prekomorskih
brigad 8, Postojna, osebno izkaznico,
št. 001832554. gnu‑266251
Černigoj Anika, Lokavec 220, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001997101.
gnm‑266109
Černigoj Darja, Lokavec 220, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001221652.
gnl‑266110
Černigoj Maj, Lokavec 220, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001668539.
gnk‑266111
Čoklc Konrad, Ljubljanska cesta 28,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001116927.
gnh‑266439
Čukajne Avguštin, Žalna 68/a, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000016422.
gnb‑266245
Dobovišek Tatjana, Šarhova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001285606.
gne‑266517
Dolinšek Gerhard, Stara cesta 60,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001543737.
gnq‑266255
Draganič Janko, Dolnja Počehova 13,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 000402250. gnz‑266196
Dukić Anes, Slovenski trg 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002012538. gnj‑266287
Eržen Peter, Plevančeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000457808.
gnm‑266534
Famut Manca, Čečovje 39/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001475555.
gnn‑266358
Fikfak Mafalda Justina, Celovška
cesta 263, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000604815. gnw‑266299
Filipič Iztok, Šmartinska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000150231.
gnm‑266309
Firbas Gregor, Jurovska cesta 9,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 000930369. gny‑266297
Flajšman Mara, Črešnjevec pri Oštrcu
1, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico,
št. 001740360. gno‑266357
Fras Anja, Lackova cesta 43/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002010504.
gnn‑266258
Fujan Marijan, Hraše 5, Smlednik, osebno
izkaznico, št. 000354060. gnu‑266101
Galun Matej, Sitež 39, Majšperk, osebno
izkaznico, št. 001991609. gnz‑266146
Gartnar, Parmova ulica 44, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000837282.
gnm‑266509
Gašperič Luka, Frenkova pot 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001452779.
gnt‑266327
Globokar Blaž, Podlubnik 160, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001697236.
gnl‑266085
Golias Jernej, Groharjeva cesta 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000472037.
gnp‑266306
Golmajer Nejc, Brezje pri Tržiču 93,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001909195.
gnc‑266444
Golob Žan, Raičeva ulica 111D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001865053.
gnw‑266524
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Gorenc Antonija, Dolnja Prekopa 19,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico,
št. 000722268. gng‑266190
Gorišek Daja, Seča 113, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 002139614.
gnt‑266277
Grad Miran, Litijska cesta 222B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002037935.
gno‑266532
Grah Helena, Mlaška cesta 30,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001475539.
gnk‑266286
Grašič Davor, Zgornje Duplje 68,
Duplje, osebno izkaznico, št. 001881237.
gng‑266290
Gričnik Vladimir, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, osebno izkaznico, št. 002093435.
gnv‑266125
Hafner Franc, Kidričeva cesta 39, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001212142.
gnl‑266210
Heric Domen, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001712557.
gnx‑266523
Hmeljak Karlo, Nova ulica 10, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 002009004.
gny‑266272
Hohnec Renato, Stari trg 23, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001895976.
gnd‑266393
Horvat Jasmina, Dolga vas, Vaška ulica
10, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001740318. gnm‑266434
Horvat Monika, Skoke, Cvetlična ulica 5,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 002085544. gnl‑266260
Hren Neža, Gorenjska cesta 15,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001032704.
gnk‑266236
Hribar Ana, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000406419.
gnr‑266304
Hribar Janez, Brankova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749262.
gnh‑266314
Hribar Peter, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001044855.
gnc‑266519
Hribar Saša, Celovška cesta 263,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000283254.
gnn‑266308
Hudoklin Rok, Triglavska ulica 59/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000475337.
gnc‑266319
Humek Nejc, Podgorska cesta 49, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001814592.
gnv‑266425
Hvala Gregor, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000687692.
gnj‑266312
Intihar Alma, Maistrov trg 13, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001218043. gni‑266288
Javoršek Jernej, Prevale 5, Dole pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 001864540.
gnj‑266362
Jeraj Markoja Vanja, Polje, Cesta XXVI/17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001767833.
gnt‑266302
Jesenovec Valerija, Sinja Gorica 68,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001045389.
gnx‑266448
Jurčić Dejan, Brezje pri Grosupljem 85,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001998517.
gnd‑266243
Jurišaga Naja, Peruzzijeva ulica 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002160064.
gng‑266515
Jurkovič Savica, Straža pri Raki 31,
Raka, osebno izkaznico, št. 001103141.
gnp‑266356

Kačnik Goran, Mislinjska Dobrava 58,
Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico,
št. 001785594. gnj‑266212
Kadunc Stanislav, Bregarjeva ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000956191.
gnr‑266329
Kaučič Miha, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001375441.
gnv‑266300
Kiselak Gregor, Gerečja vas 71,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 001530269.
gne‑266442
Kleibencetl Jadran, Ulica Vena Pilona
14, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001762857. gnz‑266271
Klinger Viktor, Borovci 3/a, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
001115761.
gne‑266342
Knaus Marija, Šalovci 99, Šalovci, osebno
izkaznico, št. 000768389. gnn‑266233
Kocbek Tadej, Veliki Brebrovnik 21, Miklavž
pri Ormožu, osebno izkaznico, št. 001878772.
gnt‑266252
Kociper Jožef, Strjanci 39, Podgorci, osebno
izkaznico, št. 001618072. gns‑266253
Kociper Roberto, Rogoza, Delavsko
naselje 25, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001921566. gnh‑266264
Kondić Zvezdana, Lužiško-srbska ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000429917.
gns‑266328
Koprivec Lelija, Herbersteinova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000351942.
gnu‑266526
Kostrevc Katja, Spodnja Pohanca 25,
Artiče, osebno izkaznico, št. 002138370.
gnx‑266123
Kovač Daniela, Zadružna ulica 11/a,
Komenda, osebno izkaznico, št. 002016059.
gny‑266422
Kovač Lara, Zadružna ulica 11/a,
Komenda, osebno izkaznico, št. 002022139.
gnx‑266423
Kovač Maksi, Zadružna ulica 11/a,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001964234.
gnf‑266420
Kovač Matej, Zadružna ulica 11/a,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001964235.
gnz‑266421
Kovačič Antonija, Puhova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000595300.
gnt‑266527
Kovačič Jan, Pot v Močilnik 6/b,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001527735.
gnd‑266193
Kovačič Rado, Jakčeva ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000052652.
gnj‑266512
Kovič Robert, Prelog, Stara cesta 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001520419.
gnr‑266129
Kralj Bojan, Gornji Lakoš, Glavna ulica
39, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001695585. gnk‑266436
Kraševac Branko, Pod Piramido 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002093109.
gnp‑266256
Kristovič Ana Marija, Trg Dušana Kvedra
13, Maribor, osebno izkaznico, št. 002136913.
gnj‑266262
Kristovič Franc, Zabovci 21, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
000113886.
gnb‑266345
Krivec Vinko, Grajska cesta 21,
Kanal, osebno izkaznico, št. 000465724.
gni‑266363
Krpič Tomaž, Čedejeva ulica 6,
Laško, osebno izkaznico, št. 002153429.
gns‑266228
Ladič Nejc, Draženci 76/a, Hajdina, osebno
izkaznico, št. 001987476. gnf‑266441
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Lanšček Martina, Jurčičeva ulica 10,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001978821.
gnc‑266219
Lenart Stanko, Nova vas pri Ptuju 72,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000575052.
gnz‑266346
Lešnik David, Sv. trije kralji 107,
Benedikt, osebno izkaznico, št. 001783932.
gnc‑266094
Lešnik Tatjana, Primčeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001064027.
gng‑266265
Lukačič Daniel, Moravci v Slov. goricah
40, Mala Nedelja, osebno izkaznico,
št. 001043029. gnx‑266223
Lukovac
Jovan,
Šentpavel
2,
Ljubljana-Dobrunje,
osebno
izkaznico,
št. 000126703. gnh‑266514
Luštrek Marko, Ladja 28, Medvode, osebno
izkaznico, št. 001762284. gnl‑266360
Makše Jože, Pot v dolino 39, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001835767.
gnv‑266325
Maričić Ostoja, Stantetova ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000417807.
gno‑266257
Markovič Danijel, Zagajski Vrh 29, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000201899.
gnw‑266349
Markovič Franc, Župančičeva ulica
6, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 000268742. gnu‑266201
Marsič Timi, Istrska cesta 111, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001678653.
gnw‑266274
Mavri Karmen, Orehek 23, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 002009928. gnu‑266126
Mežan Valerija, Grajska cesta 48,
Bled, osebno izkaznico, št. 001684543.
gne‑266142
Mikec Marija, Mokrška ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002057845.
gnk‑266311
Milanović Stojanka, Belokranjska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000199232.
gnl‑266510
Mlakar Gordana, Trata VII/9, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001226637.
gnm‑266234
Mlakar Marjo, Šebrelje 27, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 001079831. gnb‑266295
Možic Žičkar Doris, Boštanj 39/a,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 000380492.
gnh‑266114
Mrgole Gregor, Verd, Cesta Krimskega
odreda 52, Vrhnika, osebno izkaznico,
št. 001524690. gnc‑266194
Munda Tadej, Ulica 5. prekomorske
17, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001975754.
gnf‑266341
Muršek Anica, Pobrežje 82, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 00189244.
gng‑266340
Nabernik Aleksandra, Ulica Angele
Ljubičeve 1, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001037519. gnq‑266305
Nabernik Vinko, Jagodje, Pobočna ulica 2,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 001627823.
gnq‑266355
Naglič Metka, Selovec 77, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000322321.
gnw‑266099
Nikolić Ljiljana, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324985.
gnz‑266321
Nikolov Toni, Ulica Tuga Vidmarja 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001828199.
gnh‑266289
Njegovec
Lidija,
Topolšica
85D,
Topolšica, osebno izkaznico, št. 001331040.
gne‑266217

Novinec Jože, Šegova ulica 62, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001114885.
gnw‑266449
Paternoster Ljubomira, Rožičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001706414.
gnw‑266324
Pavlina Uroš, Malgajeva ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001954579.
gnp‑266281
Pavlović Nevenka, Bregarjeva ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001452125.
gnn‑266508
Pecl Peter, Polže 16, Nova Cerkev, osebno
izkaznico, št. 001808280. gnm‑266284
Pehlič Simončič Ksenija, Koroška cesta
105, Maribor, osebno izkaznico, št. 001396411.
gnm‑266259
Pejova Biljana, Polanškova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000998650.
gnv‑266525
Peljhan Barbara, Ulica Vena Pilona 15,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000330613.
gnn‑266108
Pepić Judita, Vrh nad Želimljami 12a,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001744018.
gnr‑266529
Perko Janko, Gerečja vas 40/d,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000427738.
gnb‑266145
Pestiček Puc Katarina, Vrtnarska ulica
15, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001980326. gni‑266188
Pestiček Puc Lada, Vrtnarska ulica
15, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001654130. gnk‑266186
Pestiček Sarej Klemen, Vrtnarska ulica
15, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001654123. gnj‑266187
Piltaver Ana, Vinje 33, Dol pri Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št.
001853366.
gny‑266322
Pirkmajer Anda, Lovska ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000776470.
gnb‑266520
Podgoršek Helena, Podvinci 46/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 00196383. gnc‑266344
Pogorevc Milan, Vrhloga 3, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001905957.
gnq‑266230
Pokleka Sašo, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001824562.
gnl‑266535
Pokovec Sabina, Soteška pot 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001459677.
gne‑266317
Polanec Emil, Grabe pri Ljutomeru
13/a, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 001363104. gnv‑266225
Popadić Tina, Dobrava 70, Otočec, osebno
izkaznico, št. 000678709. gnl‑266235
Potisk Matija, Slomškova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000380049.
gnd‑266518
Poznič Jože, Cesta na Rožnik 40,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001904014.
gnp‑266331
Prah Mihael, Trlično 12, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 000335517. gnp‑266431
Premerl Slejko Helena, Kraigherjeva ulica
5, Postojna, osebno izkaznico, št. 001775544.
gnh‑266414
Premru Jože, Pod hribom cesta II 036,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002076157.
gnc‑266244
Prezelj Leon, Levstikova ulica 18,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000740899.
gnc‑266294
Pungartnik Darja, Viška cesta 24,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001473357.
gnw‑266474
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Purić Ismet, V mlinu 9/a, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 000337354.
gnh‑266364
Pušaver Frančišek, Stari Grad 64,
Makole, osebno izkaznico, št. 001242135.
gnc‑266394
Rajh Mirjana, Robova cesta 30,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001858469.
gnz‑266446
Rajh Nik, Robova cesta 30, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001860212.
gny‑266447
Rebec Eva, Gornje Vreme 35, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 002171431.
gns‑266428
Rebec Marijan, Gornje Vreme 35, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 001765900.
gnr‑266429
Rebec Zala, Gornje Vreme 35, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 002171439.
gnt‑266427
Robič Hedvika, Slivniško Pohorje 4,
Pohorje, osebno izkaznico, št. 000656008.
gnr‑266254
Rojc Suzana, Pod lipami 22, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001949336.
gnn‑266283
Rudolf Franc, Črni vrh 19, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 000767696.
gns‑266128
Rupar Ivan, Sv. Andrej 38, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001670232.
gnk‑266211
Rus Andrej, Laporje 73, Laporje, osebno
izkaznico, št. 001939494. gnp‑266231
Scortegagna Marko, Podpeška cesta
348, Notranje Gorice, osebno izkaznico,
št. 001620794. gnf‑266316
Slavič Drago, Radoslavci 35, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 001375757.
gnw‑266224
Sočan Alojz, Bognarjeva pot 52,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000798692.
gnx‑266298
Stevanović Zoran, Stožice 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000979623.
gno‑266307
Strmljan Ajda, Ulica Manice Komanove
37,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 001819536. gnd‑266118
Suhadolc Ivana, Tbilisijska ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000254280.
gns‑266303
Šabanović Jasna, Derčeva ulica 1/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000842573.
gnx‑266323
Šajn Urška, Pod lipami 22, Celje, osebno
izkaznico, št. 001793415. gno‑266282
Šanca Aleš, Keršetova ulica 4,
Laško, osebno izkaznico, št. 001743786.
gnt‑266227
Šema Tomaž, Prisoje 6, Koper
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št. 002017422. gnb‑266270
Šenekar
Aleksander,
Verd
178,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000359984.
gnb‑266195
Šeruga Vladimir, Predanovci 44,
Puconci, osebno izkaznico, št. 001735390.
gnm‑266409
Ševerkar Matej, Zapuška cesta 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001558032.
gnu‑266301
Škrjanec Janez, Periška cesta 35a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000492115.
gns‑266528
Šmid Maja, Kurirska pot 21, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
001656250.
gni‑266213
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Šmuc Tina, Medvedica 11, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002010276.
gne‑266242
Šobar Terezija, Na peči 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001752059.
gng‑266315
Šuran Maja, Baredi 1, Izola - Isola, osebno
izkaznico, št. 001694698. gnb‑266395
Švab Jan, Vrhloga 65, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001472079.
gnr‑266229
Turk Edvard, Spodnje Vodale 10,
Tržišče, osebno izkaznico, št. 000379116.
gnf‑266416
Turuk Marko, Jerebova ulica 7,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000491281.
gnz‑266296
Učakar Veronika, Brilejeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002155628.
gnz‑266521
Ušaj Marko, Vrtovin 23/b, Črniče, osebno
izkaznico, št. 001648919. gno‑266107
Vene Klemen, Hrastulje 45, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
001370378.
gnt‑266452
Vida Zlata, Tomšičeva ulica 1, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 001617793.
gny‑266197
Vinko Anton, Stanečka vas 26,
Majšperk, osebno izkaznico, št. 000721020.
gnd‑266343
Vipavec Zdenka, Velika Sela 7,
Adlešiči, osebno izkaznico, št. 000720253.
gnu‑266451
Vižintin Maja, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000271610.
gnp‑266531
Voda Karmen, Lucija, Vojkova ulica 8,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 000478608. gnu‑266276
Zakeršnik Stanislava, Dovže 15/b,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 000723927.
gnf‑266366
Zaletel Zukić Tina, Glavarjeva ulica 12/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002075092.
gnd‑266318
Zavašnik Bojan, Puhova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000233825.
gnn‑266533
Zavodnik Matija, Javor 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000976045.
gnu‑266326
Zdravje Ana, Pri borštu 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001918845.
gnl‑266310
Zera Ivana, Stritarjeva cesta 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001979492.
gng‑266440
Zhang Xinguang, Ljubljanska cesta 57,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. AH 35190.
gnm‑266209
Žagar Andrej, Na jami 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001941321. gnb‑266320
Žalik
Metka,
Lendavske
Gorice
441/b, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 000737804. gnx‑266198
Žbontar Zora, Obirska ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002042880.
gni‑266513

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Alešević Ismet, Hraše 11/b, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH,
št. S 002093676, reg. št. 201191, izdala UE
Ljubljana. gnf‑266116
Andrlon Franjo, Ulica Marje Boršnikove 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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001567208, reg. št. 4320, izdala UE Ljubljana.
gnj‑266466
Arčon Dušan, Arčoni 15, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001754044,
izdala UE Nova Gorica. gnm‑266084
Arzenšek Damjana, Zgornje Selce 20,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000854344, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu‑266351
Avguštin Polonca, Frankovo naselje 12,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000275421, izdala UE Škofja Loka.
gnl‑266385
Badovinac Jure, Rosalnice 81, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6289,
izdala UE Metlika. gnp‑266106
Baligač Damjana, Šentvid pri Stični 160,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001335241, izdala UE Grosuplje.
gnh‑266239
Bartolj Mirko, Dolenjska ulica 5, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001478658, izdala UE Trebnje. gng‑266115
Barut Živko, Cesta 1. maja 96, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003164629, izdala UE Jesenice. gnq‑266105
Berzin Blaž, Sela pri Raki 6/a, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22143,
izdala UE Krško. gnd‑266418
Blažič Vilko, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH,
št. S 001995893, reg. št. 140455, izdala UE
Ljubljana. gno‑266132
Bobnar Branko, Vihre 19, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE FGH,
št. S 000693532, izdala UE Novo mesto.
gnh‑266189
Bogataj Blaž, Bratovševa ploščad 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH,
št. S 003144374, reg. št. 285759, izdala UE
Ljubljana. gnx‑266473
Bončina Alja, Trnava 45, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 001563620,
izdala UE Žalec. gnf‑266391
Bošnjak Jože Nejc, Jesenice 29, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. A1
GH, št. S 3061830, reg. št. 19902, izdala UE
Brežice. gny‑266222
Božič Marjeta, Žurkov dol 2, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000032716, reg. št. 4791, izdala UE Sevnica.
gne‑266417
Bregar Janez, Stehanja vas 14, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003020199, reg. št. 279616, izdala UE
Ljubljana. gnm‑266384
Brezec Milan, Šmihel pod Nanosom 3,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. AB BE
C CE FGH, št. S 001324621, reg. št. 1771,
izdala UE Postojna. gnx‑266248
Brezovnik Vladimir, Pot ob Homšnici 12,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2909, izdala UE Slovenj
Gradec. gnb‑266370
Brilej Jernej, Ponikva 33, Ponikva, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001923208, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnt‑266352
Bukovec Jožef, Gornji Lakoš, Gozdna ulica
14, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. B BE C CE FGH, št. SM 000009742,
izdala UE Lendava. gnl‑266435
Butara Davor, Jurčičeva ulica 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1483369,
reg. št. 17147, izdala UE Brežice. gnj‑266112
Cerar
Žiga,
Vojkova
cesta
8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001864465, reg. št. 234575, izdala UE
Ljubljana. gne‑266117
Colnerič Monika, Mestinje 37, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S

1727030, reg. št. 7250, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gno‑266432
Čampa Borut, Globel 31, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001730696, izdala UE Ribnica. gnt‑266402
Čebin Samo, Ljubljanska cesta 4,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001783384, reg. št. 14076, izdala UE Litija.
gnx‑266398
Čok
Bojan,
Jakčeva
ulica
32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001991460, reg. št. 265560, izdala UE
Ljubljana. gnd‑266468
Čuš Denis, Strunjan 69/a, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000052588, reg. št. 12385, izdala UE
Piran. gnr‑266279
Dacar Apolonija, Topole 47/a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001940789, reg. št. 39782, izdala UE Domžale.
gnq‑266130
Dobrotinšek Danijela, Obala 15, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000005951, reg. št. 3044, izdala UE
Piran. gnz‑266471
Dobrun Andrej, Stara cesta 4, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 643038, reg. št. 36327, izdala UE Kranj.
gnx‑266148
Drofenik Olga Pavlina, Vrtna pot 1,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 3044766, reg. št. 5232, izdala
UE Vrhnika. gne‑266192
Ferbežar Ina, Cesta na Brdo 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001714433, reg. št. 255257, izdala UE
Ljubljana. gno‑266182
Ferjančič Robi, Mrakova ulica 52, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001958001, reg. št. 8473, izdala UE Idrija.
gne‑266292
Fon Miroslav, Zalog 1, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002010538, izdala
UE Tolmin. gnz‑266396
Fujan Marijan, Hraše 5, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. AB BE C CE FGH,
št. S 001433052, reg. št. 1433052, izdala UE
Ljubljana. gnv‑266100
Gajšek Irena, Krajnčica 41/c, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001377167,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnq‑266430
Gec Matjaž, Zasavska cesta 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2217043,
reg. št. 61032, izdala UE Kranj. gnu‑266576
Golob Gordana, Zlatoličje 123, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BFGH,
št. S 001738870, reg. št. 104414, izdala UE
Maribor. gnq‑266405
Gorišek Kristina, Seča 113, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000041487, reg. št. 9388, izdala UE
Piran. gns‑266278
Gorjup Robert, Slatenik 1, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003142213, izdala UE Pesnica. gnj‑266437
Guzelj Nina, Frankovo naselje 67, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003132968, reg. št. 106, izdala UE Škofja
Loka. gnf‑266216
Horvat Slavko, Ulica ob Kapelici 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001745052, izdala UE Murska
Sobota. gnv‑266400
Hrovat Armin, Brodnice 2, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002107693, izdala UE Laško. gny‑266397
Ibralić Muhamed, Cesta na Roglo
11/b, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001538872, reg. št. 13754, izdala UE
Slovenske Konjice. gng‑266215
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Jeraj Geri, Stritarjeva ulica 13, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2117059, reg. št. 22898, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gns‑266353
Jeremić Milan, Prevalje pod Krimom 13,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003119631, reg. št. 286826, izdala UE
Ljubljana. gnm‑266463
Jesenovec Valerija, Sinja Gorica 68,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 178944, reg. št. 4249, izdala UE Vrhnika.
gnb‑266445
Jurčić Dejan, Brezje pri Grosupljem 85,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 3067956, reg. št. 191328, izdala UE
Ljubljana. gnf‑266241
Kačnik Goran, Mislinjska dobrava 58,
Šmartno pri Slov. Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 002074429, izdala UE
Slovenj Gradec. gnf‑266191
Kavčič Bojan, Cankarjeva ulica 2,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002010783, izdala UE Tolmin. gnh‑266089
Klemenčič Andrej, Rimska cesta 18,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 468919, reg. št. 3930, izdala
UE Grosuplje. gng‑266240
Knez Marko, Kolodvorska cesta 18,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002148450, reg. št. 36361, izdala UE
Domžale. gni‑266138
Kodre Matej, Hrušica 53, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 003174343,
izdala UE Jesenice. gnr‑266079
Kostrevc Katja, Spodnja Pohanca 25, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1654425,
izdala UE Brežice. gnb‑266220
Kovač Maksi, Zadružna ulica 11/a,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003041870, reg. št. 27524, izdala UE
Kamnik. gnv‑266450
Kovačec Dragica, Hlaponci 51a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S115515,
izdala UE Ptuj. gno‑266507
Kovačič Anton, Koroška vas 36, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001656664, izdala UE Novo mesto.
gnz‑266121
Kovačič Melita, Ratež 71, Brusnice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 000776159, izdala UE Novo mesto.
gnb‑266120
Kozjek Marko, Ribno, Savska cesta 47,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
FGH, št. S 001618654, izdala UE Radovljica.
gnj‑266412
Krašna Blaž, Ulica Franca Smrduja 7,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003061317, reg. št. 15672, izdala UE
Postojna. gnw‑266249
Kus Polona, Cesta Tončke Čeč 51/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002180377, reg. št. 10851, izdala UE Trbovlje.
gnd‑266093
Lamberger
Pavel,
Posavec
54,
Podnart, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001747277, izdala UE Radovljica.
gnf‑266141
Lazarev Šerbec Lučka, Pesnica pri
Mariboru 40, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001891423, izdala
UE Pesnica. gni‑266438
Leden Polona, Lendavska ulica 25/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001896089, izdala UE Murska Sobota.
gng‑266090
Letnar Tomaž, Kunaverjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001963689, reg. št. 159480, izdala UE
Ljubljana. gno‑266457

Luskovec Kristjan, Delavska cesta 9,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002112739, reg. št. 215805, izdala UE
Ljubljana. gnl‑266460
Luštrek Marko, Ladja 28, Medvode,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001990868, reg. št. 162382, izdala UE
Ljubljana. gnm‑266359
Magajne Jure, Bukovo 64, Cerkno, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003051908, izdala
UE Tolmin. gni‑266088
Marič Danica, Mijavčeva ulica 32,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002089223, reg. št. 60451, izdala UE
Ljubljana. gnb‑266470
Maričić Ostoja, Stantetova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BFGH, št. S 001644516, reg. št. 18777,
izdala UE Maribor. gno‑266407
Mirč Martin, Lokavec 12, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003175151, izdala UE Laško. gnj‑266087
Mirić Mojca, Ljubljanska cesta 28,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001893861, izdala UE Radovljica.
gnk‑266411
Močnik Valentina, Seča 171, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000100828, reg. št. 15496, izdala UE
Piran. gnq‑266280
Mrak Albina, Cesta Cirila Tavčarja 3,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003143873, izdala UE Jesenice.
gnr‑266104
Nagelj Franc, Petelinjek 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000924935, izdala UE Novo mesto.
gnu‑266476
Naglič Bojan, Mijavčeva ulica 32,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002080816, reg. št. 51589, izdala UE
Ljubljana. gnk‑266461
Nikolić Aleksandar, Grobelno-del 33,
Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1626461, reg. št. 21336, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnn‑266433
Nikolić Dalibor, Polje cesta VI/16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001368911, reg. št. 234999, izdala UE
Ljubljana. gno‑266582
Novak Branko, Zgornji Porčič 19, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001121347, izdala UE Lenart.
gnu‑266226
Novak Damjan, Pristava pri Leskovcu 15,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 18471, izdala UE Krško.
gne‑266092
Nuhović Bedri, Gančani 25/c, Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000045420, izdala UE Murska Sobota. gnu‑266401
Ogorelec Ana, Cesta na Trato 21,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001731114, reg. št. 10037, izdala UE
Kočevje. gni‑266113
Ovsenik Christina, Hotimirova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001264792, reg. št. 225366, izdala UE
Ljubljana. gnc‑266469
Papež David, Čatež 56, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001914375, izdala UE Trebnje. gnk‑266086
Pehlič Ksenija, Koroška cesta 105, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 001691120, reg. št. 1691120, izdala UE
Maribor. gnp‑266406
Pejova Biljana, Polanškova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 002091258, reg. št. 196468, izdala UE
Ljubljana. gnq‑266455
Peruš Peter, Pameče 138, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003053201, reg. št. 18693, izdala UE Slovenj
Gradec. gnc‑266369
Peterlin Janez, Bartlova ulica 1, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003110683, reg. št. 8585, izdala UE Litija.
gnw‑266399
Petročnik Igor, Slamnikarska cesta 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003064578, reg. št. 31374, izdala UE
Domžale. gnk‑266136
Petrović Ljiljana, Kidričevo naselje 24,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001139733, reg. št. 4398, izdala UE Postojna.
gny‑266247
Plohl Alenka, Senčak pri Juršincih 9/b,
Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1921521, izdala UE Ptuj. gnb‑266095
Popadić Tina, Dobrava 70, Otočec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000752084, izdala
UE Novo mesto. gny‑266122
Posega Matjaž, Žapuže 100, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1235956,
reg. št. 15636, izdala UE Ajdovščina.
gnk‑266361
Poznič Jože, Cesta na Rožnik 40, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE GH, št. S
003022014, izdala UE Mozirje. gnh‑266214
Požun Sandra, Ulica 5. prekomorske 14,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1518079, izdala UE Ptuj. gnd‑266443
Prevolšek Darko, Industrijska ulica 16,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 001543856, reg. št. 5070, izdala UE
Ruše. gnb‑266124
Pribela Miroslav, Pod gozdom 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001453933, reg. št. 243036, izdala UE
Ljubljana. gng‑266465
Razbornik Tadej, Meža 155/a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3006855,
izdala UE Dravograd. gng‑266365
Rudolf Franc, Črni vrh 19, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001887631, izdala UE Idrija. gnt‑266127
Rus Andrej, Laporje 73, Laporje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
3106762, izdala UE Maribor. gny‑266347
Savić Ljubica, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001944559, izdala UE Koper. gnc‑266269
Seliškar Tone, Linhartova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000733914, reg. št. 371, izdala UE Ljubljana.
gny‑266472
Seljak Robert, Prešernova ulica 17,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002059130, reg. št. 24736, izdala UE
Domžale. gnj‑266137
Senica Edo, Tavčarjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001489827, reg. št. 244770, izdala UE
Ljubljana. gnm‑266459
Sitar Irena, Zgornje Gorje 64/a, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001999285, izdala UE Radovljica.
gnl‑266410
Skrt Tomaž, Zadlaz, Žabče 4, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. AB BE C CE GH, št. S
002011742, izdala UE Tolmin. gnh‑266139
Slavik Nina, Ulica 25. maja 14, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 598259,
izdala UE Ptuj. gny‑266097
Stanić Alen, Na plavžu 14, Železniki,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH,
št. S 002162191, izdala UE Škofja Loka.
gnl‑266185
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Starčević
Saša,
Na
Lipico
1,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003156537, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv‑266350
Stopar Ana Tanja, Pijava Gorica, Prijateljeva
ulica 31, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001608860, reg. št. 253210, izdala
UE Ljubljana. gnn‑266458
Šalamun Maja, Mariborska cesta 8,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001230508, reg. št. 101849, izdala UE
Maribor. gns‑266403
Ščap Slavko, Pod Logom 24/a, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. AB BE C CE
FGH, št. S 001406908, izdala UE Lendava.
gnv‑266200
Škrjanec Janez, Periška cesta 35/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000135399, reg. št. 12408, izdala UE
Ljubljana. gnt‑266456
Štrkalj Davor, Ulica 7. maja 6, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002067590, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnd‑266143
Šuran Maja, Baredi 1, Izola - Isola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003131085, izdala
UE Koper. gnf‑266091
Tošić Kristina, Šifrerjeva ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001298407, reg. št. 226067, izdala UE
Ljubljana. gns‑266453
Trampuž Marko, Zoranina ulica 18,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001408290, reg. št. 35617, izdala UE
Domžale. gnm‑266134
Trček Miha, Industrijska ulica 5,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003139406, reg. št. 287069, izdala UE
Ljubljana. gnn‑266408
Trstenjak Mateja, Radomerje 14/m,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001466720, izdala UE Ljutomer. gnx‑266098
Turk Edvard, Spodnje Vodale 10, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
002012101, reg. št. 7443, izdala UE Sevnica.
gng‑266415
Turk Marko, Jerebova ulica 7, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001292066, reg. št. 11606, izdala UE Idrija.
gnd‑266293
Vanček Karl, Žabljek 39, Laporje, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, št. S 000408891, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnx‑266348
Verbič Irena, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003064509, reg. št. 44352, izdala UE
Domžale. gnl‑266135
Verovšek Vuk Ana Marija, Raka 37, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3989,
izdala UE Krško. gnc‑266419
Vidovič Bojan, Eberlova cesta 4, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002131790, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnl‑266285
Vimpolšek Frančiška, Gornji Lenart
35/a, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 696300, reg. št. 7923, izdala UE Brežice.
gnz‑266221
Vinko Anton, Stanečka vas 26, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
598435, izdala UE Ptuj. gnh‑266339
Zakeršnik Stanislava, Dovže 15/b,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
002073987, reg. št. 4691, izdala UE Slovenj
Gradec. gnh‑266368
Zavodnik
Matija,
Javor
16,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001996154, reg. št. 198478,
izdala UE Ljubljana. gnj‑266462
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Žalik Metka, Lendavske Gorice 441/b,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SM 000008132, izdala UE Lendava.
gnw‑266199
Živkov Niko, Grajenščak 93/c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCGH,
št. S 3162354, izdala UE Ptuj. gnz‑266096

Zavarovalne police preklicujejo
Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj police
avtomobilskega zavarovanja: AO: 1472110,
1472111, 1472112, 1472113, 1472114,
1472115, 1472116, 1472117, 1472118,
1472119, AK: 1472443, 1472444, 1472445,
1472446, 1472447, zelena karta: 0012954,
0012955, 0012956, 0012957, 0012958,
0012959, 0012950, 0012951, 0012952,
0012953. Ob-21692/07
Podgornik Miran, Mladinska 10, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 43402000009,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., poslovna
enota Koper. gns‑266578

Spričevala preklicujejo
Beškovnik Rebec Erik, Ulica heroja
Staneta 7, Žalec, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Celju, izdano leta 2006.
gnx‑266573
Bizjak Helena, Markovo 6/a, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2006.
gnd‑266268
Dervarič Gregor, Ulica Jakoba Zupana 4/a,
Kamnik, indeks, št. 09050733, izdala Fakulteta
za pomorstvo in promet. gns‑266478
Greblo Gregor, Sp. Škofije 21, Škofije,
spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper, izdano leta
2004. gns‑266332
Harb Domen, Na gorco 4, Limbuš,
maturitetno spričevalo Druge gimnazije
Maribor, št. 220, izdano leta 1981. m‑591
Haziraj Nazmi, Železnikova 10, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Gradbenega šolskega
centra Borisa Kraigherja, Gradbena poklicna
šola Maribor, poklic zidar, izdano leta 1978/79,
1979/80. m‑594
Hostnik Lea, Blato 25, Trebnje, spričevalo
3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta
2006. gnj‑266387
Hramus Niko, Krapje 26, Veržej, zaključno
spričevalo Srednje poklicne in tehniške elektro
šole Ptuj, šolsko leto 2004/05. gnv‑266175
Jerant Jasmina, Branik 126, Branik, indeks,
št. 18991469, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gne‑266467
Kavčič
Kristina,
Gradnikova
119,
Radovljica, spričevalo 4. letnika EGSŠ
Radovljica, izdano leta 2006. gnp‑266131
Korva Tanja, Zdole 23, Kozje, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Koper, izdano
leta 1981, izdano na ime Hudales Tanja.
gnt‑266577
Langbauer
Petra,
Robindvor
48,
Dravograd, spričevalo 1. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gno‑266207
Lavrič Edvard, Trnjava 5, Lukovica,
indeks, št. 23060670, izdala Strojna fakulteta.
gnu‑266426
Lipovec Marko, Pod vinogradi 45, Kamnica,
spričevalo 1. in 2. letnika II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2004 in 2005. gng‑266569

Markun Alojzij, Srednja Bela 36, Preddvor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 1., 2., 3. in
4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 1973,
1974, 1975 in 1976. gnd‑266568
Matk Klemen, Logarska dolina 21,
Solčava, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Škofja Loka, lesarski
tehnik. gne‑266392
Nikiforov Tilen, Žaucerjeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2006. gnp‑266081
Novak Mojca, Lovska ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Domžale, izdano leta 1997.
gne‑266267
Ornik Zdenka, Kamniška graba 105,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehniške, elektro, strojne in tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1980. m‑593
Prepadnik Nina, Vodnikova cesta 191,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2005. gni‑266388
Strnad Metka, Žitence 30/b, Jurovski
Dol, maturitetno spričevalo Druge gimnazije
Maribor, izdano leta 2005. m‑590
Štajnberger Andrej, Žetale 94, Žetale,
zaključno spričevalo za poklic mizar, izdala
Lesarska šola Maribor, šolsko leto 2004/05.
gnw‑266174
Štefančič Nadina, Na klancu 9, Vrhnika,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2005 in 2006. gnr‑266454
Štefe Evica, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Dopisne
delavske univerze Univerzum, Ekonomska
srednja šola, ekonomski tehnik, izdano leta
1980. gnk‑266386
Toplak Jernej, Hrastje 21, Limbuš,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
in tehniške elektro šole Ptuj, poklic
elektrotehnik-elektronik, izdano leta 1999.
m‑598
Tušek Katja, Palmejeva ulica 18, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Škofijske klasične
gimnazije, izdano leta 1998, izdano na ime
Kos Katja. gno‑266082
Vivod Ava, Ižanska cesta 270/d, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 2005. gnn‑266083
Vrečer Tamara, Zagrad 3, Celje, spričevalo
4. letnika I. gimnazije Celje, izdano leta 2006.
gni‑266238

Drugo preklicujejo
Alpetour Potovalna agencija d.d., Mirka
Vadnova 8, Kranj, veljavnost izvoda licence
skupnosti št. GE 000408/00166, za vozilo
Mercedes Benz O 404 15R z reg. oznako KR
17-88E, izdala GZS. gnr‑266579
Anković Anton, Ploderšnica 20, Zgornja
Velka, delovno knjižico reg. št. 1392, izdana
leta 1984 v Mariboru. m‑592
Babnik Matjaž, Pod hribom 49, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm‑266559
Bajgot Dušan, Toledova 19, Ruše, delovno
knjižico. gnp‑266556
BC Transport, Transport in storitve, d.o.o.,
Ob železnici 16, Ljubljana, licenco št. GE
002498/04718, vozilo Iveco 440 E 42 T z reg.
oznako GO L2-214. gnn‑266208
Bilbija Bojan, Vrhovci, cesta XXII/10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk‑266561
Brajkovič Damijan, Reboljeva ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑266567
Brodar Anton, Gajeva 14, Radomlje,
certifikat za prevoz nevarnega blaga ADR
št. 023254. gnj‑266237
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Cerar Štefan, Senožeti 49, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnx‑266548
Dark Trans d.o.o., Šalara 27, Koper Capodistria, licenco št. GE001548/02607 za
vozilo KP 19-70F, GE001548/02607 za vozilo
KP F8-907 in GE000315/02607 za vozilo KP
A7-477. gnp‑266381
Dobravec Gregor, Puhova ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn‑266383
Dominc Vojko, Žoharjeva 26, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-02580-0/00, s ser. številko 1859
izdano dne 4.7.2000, izdala Uprava RS za
pomorstvo. gnb‑266178
Dominc Vojko, Žoherjeva 26, Maribor,
potrdilo za upravljanje z radijsko postajo
št. 02/09-3541/01, izdano v Kopru dne 26.
11. 2001. gnu‑266176
Elektroinstalacije, Milan Skočaj s.p.,
Gajeva ul. 59, Preserje, Radomlje, licenco
skupnosti št. 3383 in nacionalno licenco
št. 10468, za tovorno vozilo LJ U2-95V, izdala
Obrtna zbornica Slovenije. gno‑266382
Erkavec Breda, Ulica Hermana Potočnika
35, Ljubljana, delovno knjižico. gnu‑266551
Erman Majda, Reboljeva ulica 8, Trzin,
delovno knjižico. gng‑266540
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11,
Veliki
Gaber,
tahografsko
kartico,
št. 1070500003878000, izdana na ime Volaj
Branko. gns‑266203
Gergič Marko, Kosarjeva 14, Maribor,
delovno knjižico. gnj‑266562
Gjurin Dejan, Cankarjeva cesta 8, Kamnik,
delovno knjižico. gno‑266557
Gorišek Andrej, Ljubljanska ulica
27/a, Maribor, delovno knjižico reg. št. 13398,
izdana leta 1988 v Mariboru. m‑596
Gosar Ivana, Selo pri Vodicah 33b,
Vodice, delovno knjižico. gnj‑266537
Gržin Milan s.p., Križevci pri Ljutomeru
124, Križevci pri Ljutomeru, izvod licence
skupnosti št. 1517, za vozilo z reg. oznako
MS H4-111, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
gnz‑266571
Hauptman Branko, Sava 59, Sava,
delovno knjižico. gnb‑266545
Hauptman Regina, Zavrstnik 18, Šmartno
pri Litiji, delovno knjižico. gni‑266538
Hlastec Mihael, Opekarniška 12, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19418211, izdala
Ekonomska fakulteta. gnt‑266477
Hmeljak Karlo, Nova ulica 10, Koper
Capodistria,
študentsko
izkaznico,
št. 92022014, izdala UP - FHŠ. gnx‑266177
Horvat Metka, Runkova 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gny‑266547
Hudoklin
Rok,
Triglavska
ulica
59/a, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-01167-0/01, izdala
Luška kapetanija Koper. gnt‑266102
Hudoklin
Rok,
Triglavska
ulica
59/a, Ljubljana, dovoljenje za GMDSS,
št. 26292-00151/02, izdala Luška kapetanija
Koper. gns‑266103
Hvalec Valentina s.p., Železarska cesta
2, Štore, izvod licence skupnosti za vlečno
vozilo Iveco CE 82-80E, izdan 17. 11. 2006,
z veljavnostjo od 7. 6. 2011, vezan na licenco
št. 5858. gnr‑266183
Javornik Jože, Pleteršnikova 19, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk‑266536
Jereb Jožica, Bevke 137a, Log pri
Brezovici, delovno knjižico. gnf‑266541

Jošar Tilen, Miklošičeva 49, Murska
Sobota, delovno knjižico. gnq‑266080
Kanduč Boštjan, Cesta Jake Platiše 3,
Kranj, delovno knjižico. gnl‑266560
Kobalej Biserka, Morje 125, Fram, delovno
knjižico. gnr‑266554
Kočnik Primož, Prežihova 3, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnp‑266506
Kolenc Erika, Streliška 28, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71030500,
Biotehniška fakulteta. gny‑266572
Košak Miro, Ulica borcev za severno mejo
32, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu z
redijsko postajo, št. 3736-2-00590/2006, s ser.
številko 1017. gng‑266390
Krajc Uroš, Livold 62, Kočevje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-04094-0/00 s ser. številko 4297,
izdano z dne 14.5.2001, izdala Uprava RS za
pomorstvo. gnu‑266180
Krumpak Darko, Ulica Talcev 6, Deskle,
delovno knjižico. gns‑266553
Lah Marjan, Putrihova 1, Ljubljana-Šentvid,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-06063-00/96. gnz‑266171
Madelj Peter, Barjanska ulica 14, Ig,
delovno knjižico. gnh‑266564
Mekanović Mirsad, Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw‑266574
Močnik Miha, Pečice 35, Brežice,
študentsko
izkaznico,
št.
23040324,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnp‑266581
Mohar
Borut,
Rjava
cesta
13,
Ljubljana-Polje, delovno knjižico. gnn‑266558
Moric Marko, Bukovska vas 13, Šentjanž
pri Dravogradu, preklic kartice voznika za
digitalne tahografe št. 1070500002468000,
izdal Cetis d.d. dne 20. 10. 2006, objavljen v
Ur. l. RS, št. 57/2007. gnp‑266206
Mulalić Asmir s.p., Spodnje Gorje 3,
Zgornje Gorje, štampiljko pravokotne oblike v
izmeri 4,5 x 1,7 mm, z napisom: UREJANJE
OKOLICE, ASMIR MULALIČ S.P., Spodnje
Gorje 3, 4247 Zgornje Gorje, GSM: 040 722
798. gnr‑266204
Nadarevič Avdo, Cankarjeva 3, Kamnik,
delovno dovoljenje št. 04244197365.
gnv‑266475
Novak Albin, Pobrežje 128, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gng‑266565
Okorn Aleš, Kajuhova ulica 29, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv‑266275
Papež Boštjan, Cesta na Poljane
11, Ljubljana-Šentvid, delovno knjižico.
gni‑266563
Pavšin Ines, Rutarjeva 8, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnq‑266505
Petek Tatjana, Cesta Dolomitskega odreda
84/a, Ljubljana, delovno knjižico. gnh‑266464
Petek Tatjana, Maroltova ulica 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc‑266544
Pletikos Silvano, Ljubljanska 16, Izola Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-04952-00/95. gni‑266338
Potokar Iztok, Pod vrbami 22, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02713-00436-28/87. gnn‑266133
Purger Ajda, Cesta borcev 23, Koper
Capodistria,
študentsko
izkaznico,
št. 50200541, izdala Teološka fakulteta.
gnt‑266077
Rabič Romeo, Rozmanova 26, Koper Capodistria, delovno knjižico. gny‑266172
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Ribič Andreja, Poštna ulica 1, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 25809, izdana leta
2005 v Mariboru. m‑595
Rodin Giuliano, Levstikova 10, Izola Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26295-02843-0/04, s ser. številko
16229. gnx‑266502
Rodin Matevž, Levstikova 10, Izola - Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-02926-0/04 s ser. številko 16330.
gnr‑266504
Rodin Matevž, Levstikova 10, Izola - Isola,
vpisni list za čoln, št. 26251-00161/2004.
gnw‑266503
Sagaj Boris, Ključarevci 41a, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico. gnt‑266552
Skrbinek Simon, Neža 21, Trbovlje,
delovno knjižico. gnf‑266566
Slapar Maks s.p., Kersnikova 8, Mengeš,
izvod nacionalne licence št. 1851 za vozilo
z reg. oznako LJ K2-70N, izdala OZS.
gnx‑266202
Slavec Gregor, Petkova ulica 30, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19326554, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv‑266575
Smrekar Irena por. Romih, Prvomajska
13, Slovenska Bistrica, delovno knjižico reg.
št. 10569, ser. št. 92650, izdana 24. 1. 1975 v
Slovenski Bistrici. m‑597
Stroj Franc, Luznarjeva 20/a, Kranj,
certifikat ADR za prevoz nevarnega blaga v
cestnem transportu št. 019609, izdan 9. 4.
2004 pri MNZ. gnq‑266205
Štanc Dušan, Falska cesta 45, Ruše,
delovno knjižico. gnz‑266546
Šubelj
Boštjan,
Vidergarjeva
21,
Ljubljana-Dobrunje,
delovno
knjižico.
gnl‑266539
Tartar d.o.o., Puče 20/c, Šmarje, izvod
licence št. GE001599/04018 z reg. oznako
KP 61-81T. gnq‑266580
Tekavec Minka, Gestrinova ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq‑266555
Trnjanin Nejc, Hladilniška pot 26, Ljubljana
Šmartno, študentsko izkaznico, št. 01006597,
izdala Pedagoška fakulteta. gnp‑266181
Tušič Olga, Fabianijeva 45, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz‑266550
Vecto, transport, logistika, d.o.o., Valesova
ulica 1, 2000 Maribor, veljavni izvod licence
št. GE002055/04370 za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu, ki je bil pri GZS
Ljubljana izdan 2. 11. 2005, za vozilo
MB Z0-71K. Ob-21515/07
Velič Zlatko, Slodnjakova 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gne‑266542
Veolia Transport Štajerska d.d., Cesta
k Tamu 7, Maribor, licenco skupnosti za
opravljanje mednarodnega avtobusnega
prevoza potnikov v cestnem prometu
št. GE002344/224 za avtobus z reg. oznako
MB P1-010. gnb‑266570
Verbančič Dejan, Vrhje 35, Kapele, delovno
knjižico, št. SA 652797, izdana 11. 7. 2007 pri
UE Brežice. gns‑266078
Vižintin Roberto, Seča 121, Portorož Portorose, delovno knjižico, reg. št. 100654,
ser. št. 0324141. gnc‑266173
Volčanšek Matjaž, Ferkova 16, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 5931, izdana leta
1995 v Mariboru. m‑599
Vrečar Tatjana, Pod debnim vrhom 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw‑266549
Vrtič Dušan, Regentova 9, Maribor,
delovno knjižico. gnd‑266543
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Javni razpisi

5643

Javne dražbe

5672

Razpisi delovnih mest

5673

Druge objave

5676

Objave po Zakonu o političnih strankah

5681

Evidence sindikatov

5685

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence

5686

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

5687
5687
5687

Zavarovanja terjatev

5733

Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

5737
5737
5741
5741
5748
5748
5749
5750

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah 5751
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
5751
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

5753
5753
5753
5756
5758
5758
5758
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