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Ob-5030/08

Obvestilo
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
v imenu državnih organov, po pooblastilu Vlade RS, na podlagi 92. in 11. člena Zakona
o javnem-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) ter na podlagi Strategije graditve enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije, ki
jo je vlada sprejela na 122. redni seji dne

ISSN 1318-9182

Leto XVIII

24. 5. 2007, objavlja javni razpis za javno-zasebno partnerstvo za oddajo koncesije za
izvedbo projekta dokončanja in vzdrževanja
enotnega digitalnega radijskega omrežja (TETRA) državnih organov Republike Slovenije.
Javni razpis je objavljen na portalu e-Naročanje na naslovu: http://www.enarocanje.si/,
pod objavo, številka JN4102/2008 z dne
26. 5. 2008, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi
z objavljenim razpisom.
Ministrstvo za notranje zadeve

Javni razpisi
Št. 430-612/2007/24

Ob-4957/08

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izid javnega razpisa, št. 430-612/2007, oziroma izbor izvajalca za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitve v varni prostor« v letih 2008–2009, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 104/07, dne 16. 11.
2007, pod objavo št. 30894/07 in na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine
z ljudmi v Republiki Sloveniji.
Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam
trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor v primeru, ko se žrtev
odloči za sodelovanje v kazenskem postopku
trgovine z ljudmi, ki vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in
oskrbo,
– psihološko pomoč,
– pomoč pri urejanju statusa v Republiki
Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo),
– pomoč pri zagotavljanju osnovnega
zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje,
– prevajalske storitve in tolmačenje, če
je potrebno,
– pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in
interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in
obravnavani v celotnem kazenskem postopku proti storilcem,
– pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim žrtvam trgovine z ljudmi
v celotnem kazenskem postopku,
– svetovanje in nudenje informacij, zlasti
v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga
razumejo,

– ostale ukrepe v smislu socializacije in
revitalizacije,
– varovanje varnega prostora, v času varne namestitve,
– osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva
v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku
(50.000 kom).
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj
ter vrednost projekta
1. V postopku javnega razpisa za izbiro
izvajalca za izvedbo projekta »Oskrba žrtev
trgovine z ljudmi – namestitve v varni prostor« v letih 2008–2009 (v nadaljnjem besedilu: projekt) je bila izbrana vloga prijavitelja
Društva Ključ – center za boj proti trgovini
z ljudmi.
2. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije financira izvedbo projekta
v okvirni višini 74.000 EUR.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 403-2/2007

Ob-4863/08
Obvestilo
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja zaključitev javnega razpisa za dodelitev kreditov za
spodbujanje malega gospodarstva, obrti in
turizma v Občini Ilirska Bistrica in subvencioniranje obrestne mere, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 115, dne 14. 12.
2007, Ob-335917.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 01442-1/2008/01
Ob-5045/08
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2,
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in št. 41/07
– popr.), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 72/04) ter v skladu s sklepom ministrice za delo, družino in socialne zadeve,
št. 01442-1/2008/01 z dne 26. 5. 2008 objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih
za starejše
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet koncesije: standardne in nadstandardne storitve institucionalnega varstva
za okvirno 750 mest v domovih za starejše
z začetkom izvajanja dejavnosti najkasneje
do konca leta 2010.
3. Opis storitve
Standardna storitev obsega:
– osnovno oskrbo,
– socialno oskrbo,
– zdravstveno varstvo.
Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.
Bivanje se organizira v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno- ali dvoposteljnih
sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih
prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih
prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje
oblačil ter osebnega in skupnega perila.
Organiziranje prehrane zajema nabavo,
pripravo in postrežbo celodnevne, starosti
in zdravstvenemu stanju primerne hrane in
napitkov.
Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za
optimalno izvajanje institucionalnega varstva
ter vključuje naloge vzdrževanja opreme,
prostorov, objekta in okolice.
Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih za
upravičence.
Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne
preventive, terapije in vodenja upravičencev.
Vključuje izvajanje nalog varstva in posebnih
oblik varstva.
Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih
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aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju,
hoji, komunikaciji in pri orientaciji).
Posebne oblike varstva so namenjene
ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju
socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju
prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.
Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstva.
Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24
ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 61/98,
19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04, 60/05,
120/05 – odl. US, 02/06 – popr. in 140/06) (v
nadaljevanju: pravilnik).
Nadstandardna storitev se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev
v skladu z določili Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialno
varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 67/06) (v
nadaljevanju: pravilnik o tehničnih pogojih).
Storitev je možno šteti za nadstandardno le
v primerih, za katere Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in
51/08) (v nadaljevanju: metodologija) dopušča možnost oblikovanja cene za nadstandardno storitev.
Dodatne storitve, ki jih izvajalci ponujajo
poleg standardne in nadstandardne storitve,
niso predmet tega razpisa.
4. Obseg storitve v celodnevni obliki: v skladu s sklepom ministrice št.:
01442-1/2008/01 z dne 26. 5. 2008, ministrstvo razpisuje koncesijo za skupaj okvirno
750 mest za starejše osebe (uporabniki).
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija in število mest:
– za območje teritorija Mestne občine
Ljubljana za okvirno 450 mest za starejše
osebe (uporabnike),
– za ostalo območje Upravne enote Ljub
ljana za okvirno 150 mest za starejše osebe
(uporabniki),
– za območje Upravne enote Maribor za
okvirno 150 mest za starejše osebe (uporabniki).
6. Uporabniki storitev, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki storitve so osebe, praviloma starejše od 65 let.
7. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili.
Koncesija se podeli za določen čas 40
let, z možnostjo podaljšanja, z začetkom
izvajanja dejavnosti najkasneje do konca
leta 2010.
8. Viri financiranja storitev
Storitve oskrbe, ki zajemajo storitve
osnovne in socialne oskrbe, plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci na podlagi dogovora, razen v primerih, ko so na podlagi
tretjega odstavka 100. člena ZSV delno ali
v celoti oproščeni plačila storitev.
Za oprostitve in olajšave plačila storitev
se uporabljajo določila Uredbe o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04
in 114/06-ZUTPG).
Zdravstvene storitve za oskrbovance
– zavarovance (uporabnike) izvajalca institucionalnega varstva in izvajalca osnovnega
zdravljenja, v skladu z letnimi pogodbami
plačuje ZZZS.
9. Način določitve cene
Cene storitev oskrbe oblikuje ponudnik
v skladu z določili metodologije.
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Ponudnik oblikuje cene ločeno za standardne in nadstandardne storitve.
Cena oskrbe na dan začetka izvajanja
dejavnosti ne more biti višja od cene v ponudbi, usklajene z določili metodologije in na
njeni podlagi izdanih aktov, veljavnih na dan
predložitve vloge za soglasje k ceni pred začetkom izvajanja koncesijske dejavnosti.
V skladu s tretjim odstavkom 101. člena
ZSV cene storitev določi organ upravljanja
koncesionarja, ki mora pred začetkom izvajanja storitve k cenam tudi pridobiti soglasje
koncedenta.
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju
se urejajo v skladu z zakoni, kolektivnimi
pogodbami in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki v skladu s 7. členom
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji,
– da je fizična oseba v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis
morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika
o koncesijah na področju socialnega varstva
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev in popolnosti ponudbe:
1. prijavo na razpis, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije,
2. dokazilo o registraciji ponudnika; pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra*, ki ni starejši od treh mesecev in veljavno družbeno pogodbo ali drug ustanovitveni
akt, zasebniki predložijo odločbo pristojne
upravne enote*, kjer je registriran zasebnik
oziroma dovoljenje za delo Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve*,
3. priglasitveni list pristojne uprave za
javne prihodke* (potrdilo pristojne davčne
uprave o vpisu v davčni register),
4. dokazilo o lastništvu zemljišča* in
prostorov ali dokazilo o stavbni pravici za
zemljišče, če bo ponudnik storitev izvajal
v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,
oziroma predpogodbo iz katere je razvidno,
da bo ponudnik razpolagal z zemljiščem ali
prostori, če bo izbran na razpisu ali najemno
pogodbo za objekt oziroma prostore, v katerih je možno izvajanje storitve,
5. projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje gradnje oziroma priprave objekta
oziroma prostorov do začetka izvajanja sto-

ritve (z navedbo o virih sredstev za dokončanje investicije – obrazec Projekcija 1),
6. projekcijo finančnega poslovanja za
koncesijsko dejavnost za obdobje petih let
od začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, ki lahko izkazuje negativen poslovni
izid le v prvem letu poslovanja, vendar ne
več kot 50% predvidenega eno mesečnega
priliva iz dejavnosti za isto leto (obrazec
Projekcija 2),
7. potrdilo o namenski rabi zemljišča, iz
katerega bo razvidno, da bo ponudnik na
predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za
izvajanje storitve,
8. izjavo občine, v kateri se bo izvajala
storitev, da se strinja z namero ponudnika za
opravljanje storitve (obrazec Izjava OS),
9. projektno dokumentacijo, iz katere je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih
pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejna
zasnova in investicijski program), oziroma
gradbeno dovoljenje za gradnjo objekt za
namene po tem razpisu,
10. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka opravljanja dejavnosti
(obrazec Terminski plan),
11. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati,
12. navedbe in dokazila o virih sredstev
za dokončanje investicije (obrazec Finančna
konstrukcija) skupaj z izjavo banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije vendar ne več kot 65.000 EUR do
dokončanja objekta v skladu s terminskim
planom (obrazec Izjava banke in obrazec
Bančna garancija-2),
13. program dela za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb (obrazec Program dela),
14. izračun cene na dan 1. 7. 2008
v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
s finančnim načrtom ter izračuni amortizacije, investicijskega vzdrževanja in stroškov
financiranja (obrazec Izračun cene oskrba I,
obrazec Izračun cene oskrba IV in obrazec
Finančni načrt),
15. izjavo ponudnika o predvidenem začetku izvajanja dejavnosti (obrazec Predvideni začetek dejavnosti),
16. izjavo ponudnika o poslovni ustreznosti (obrazec Izjava o poslovni ustreznosti); kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj
naslednja dokazila:
16.1. letne računovodske izkaze za obdobje 3 let*, pri čemer zadnji računovodski
izkazi ne smejo biti starejši od 6 mesecev in
morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
16.2. revizijsko poročilo zadnjih računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja,
16.3. podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
16.4. podatke o posojilih, ki so bila najeta
za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
16.5. podatke o morebitnih hipotekah in
drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
16.6. podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Če iz zadnje bilance stanja izhaja izguba,
mora biti pokrita do poteka roka za prijavo
na razpis. Predložiti je treba sklep organa
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upravljanja, skupaj z materialnimi dokazi,
da je izguba pokrita.
17. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 21.000,00 EUR
z veljavnostjo do 1. 3. 2009 (obrazec Bančna garancija – 1 v prilogi).
Če se na javni razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil
iz druge in tretje podtočke prvega odstavka
12. točke tega razpisa priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve, oziroma navede številko odločbe in datum ter
številko vpisa v register. Fizični osebi v tem
primeru ne glede na določbe dvanajste podtočke prejšnjega odstavka tega razpisa ni
potrebno revidirati računovodskih izkazov,
če k temu ni zavezana, in ni potrebno predložiti revizijskega poročila.
Kolikor ponudnik dokazil označenih
z zvezdico (*) ne bo priložil jih bo koncedent
pridobil iz uradnih evidenc. V tem primeru
vlagatelj na obrazcu (obrazec Pooblastilo
ministrstvu) ustrezno označi za katera dokazila pooblašča ministrstvo, da jih pridobi
iz uradnih evidenc. Vsa dokazila s prilogami
o izpolnjevanju pogojev morajo biti urejena,
oštevilčena in priložena po zgoraj navedenem vrstnem redu.
13. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni
razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti, do 29. 8. 2008. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele na
sedež MDDSZ, Ljubljana, Kotnikova 5, do
29. 8. 2008 do 14. ure.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Prijava za javni razpis (navedite krajevno območje …) za podelitev koncesije za
opravljanje storitev institucionalnega varstva
v domovih za starejše – ne odpiraj«. Kot
krajevno območje ponudnik v skladu s 5.
točko natečaja navede, pod katero alinejo
se prijavlja.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka. Vse
spremembe in dopolnitve ponudbe morajo
biti predložene v roku in na način, določen
v prvem in drugem odstavku te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse
dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristojnemu za podelitev koncesije po
preteku razpisnega roka in ne bodo pravilno
označene, bodo upoštevane kot prepozne
oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene
ponudnikom neodprte.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku
razpisnega roka, je prepozna.
Ponudbe, ki bodo prepozne, ali ne bodo
popolne, ali če ponudba ne bo podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali če je ne podal
ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje,
bo s sklepom zavrgel organ, pristojen za
podelitev koncesije.
14. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 2008 ob
12. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5/IV. nadstropje.

Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik ponudnika z ustreznim
pooblastilom.
15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– lokacija objekta glede na makrolokacijske in mikrolokacijske pogoje, ki jih določa
pravilnik o tehničnih pogojih;
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– ciljev programa in ciljnih populacij
glede na oceno potreb v okolju, pri čemer
bo poudarek na obravnavi starostnikov z demenco in sorodnimi stanji,
– uporabe sodobnih konceptov in metod pri delu s starejšimi ljudmi (domovi četrte
generacije),
– izvajanje dodatnih vrst storitev za
starejše (dnevni centri, pomoč na domu,
oskrbovana stanovanja, kratkotrajne namestitve …
– cena storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– makrolokacijski in mikrolokacijski pogoji do 25 točk (ocenjuje se primernost lokacije v skladu s pogoji, ki jih določa pravilnik
o tehničnih pogojih, in sicer:
– urejena prometna infrastruktura in
dostopnost do 5 točk,
– komunalna opremljenost zemljišča
do 5 točk,
– konfiguracija zemljišča – dostopnost
za gibalno ovirane ljudi do 5 točk,
– zelene in rekreacijske površine do
5 točk,
– osončenost, osvetljenost do 5 točk;
– kakovost programa do 65 točk (največ
točk pridobijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom), in sicer iz vidika:
– ciljev programa in ciljne populacije
glede na oceno potreb v okolju, pri čemer
bo poudarek na obravnavi starostnikov z demenco in sorodnimi stanji, domovi četrte
generacij, do 35 točk,
– izvajanje dodatnih vrst storitev za
starejše (dnevni centri, pomoč na domu,
oskrbovana stanovanja), do 15 točk,
– možnost kratkotrajne namestitve
– do 10% namestitev, do 15 točk;
– cena storitve, do 10 točk (največ točk
pridobijo ponudniki z najnižjo ceno oskrbe
I, oblikovano v skladu z metodologijo, ostali
pa sorazmerno manj).
16. Točkovanje ponudbe
Ob enakem številu točk, bodo imeli prednost pri izbiri ponudniki, ki bodo prej začeli
izvajati dejavnost.
Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo izpolnjevati minimalne tehnične
pogoje skladno s pravilnikom o tehničnih
pogojih.
Največje število mest na posamezni lokaciji je 150.
Ponudnik, ki se prijavlja na razpis z več
objekti, se za vsak objekt prijavi s samostojno ponudbo.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis
z objekti na več lokacijah, bo točkovanje
opravljeno za vsako lokacijo posebej.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so
veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne
spremembe veljavnih predpisov v odprtem
roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo
dokumentacije ponudnikov.
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17. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe
Ministrica za delo, družino in socialne
zadeve bo na podlagi poročila o pregledu
in presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila izbrala ponudnike, katerim bo z odločbo
z odložilnim pogojem podelila koncesijo za
opravljanje storitve, ki je predmet koncesije.
Z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije z odložilnim pogojem.
18. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5, IV. nadstropje.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po telefonu ali osebno, med
9. in 10. uro, od ponedeljka do petka, v času
do 29. 8. 2008, pri Tomažu Čebulju, tel.
01/369-77-94, Alešu Kendi, tel. 369-77-86,
Janji Romih, tel. 369-77-84, Mojci Žuraj, tel.
369-77-34 in pri Barbari Starič Strajnar, tel.
01/369-77-49.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na razpis,
– resolucijo Nacionalnega programa socialnega varstva 2006–2010,
– opis podrobnejših kriterijev za izbiro,
– osnutki pogodb o koncesiji (2),
– obrazce (Projekcija 1, Projekcija 2,
Soglasje OS, Terminski plan, Finančna
konstrukcija, Program dela, Izračun cene
(I, IV), Finančni načrt, Predvideni začetek
dejavnosti, Izjava o poslovni ustreznosti,
Izjava o plačilu izdelave mnenja Socialne
zbornice),
– obrazec bančne garancije za resnost
ponudbe (Bančna garancija-1),
– obrazec Izjava banke in obrazec bančne garancije za dobro izvedbo posla (Bančna garancija-2),
– pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc,
– izjavo ponudnika o plačilu mnenja Socialne zbornice Slovenije,
– navodila za izvajanje Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (za osebe starejše od 65
let),
– Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 430-62/2008/2
Ob-4997/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06), Sprememb proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 114/07), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07),
Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006),
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dopolnitev Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe
za obdobje 2007–2012, z dne 3. 4. 2008 in
podpisanega memoranduma med Slovenijo
in Eureko dne 16. 6. 1994 (v nadaljevanju:
memorandum) objavlja
javni razpis
za podporo malim in srednje velikim
podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj
– program Eurostras, v okviru iniciative
Eureka
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave
in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka (v nadaljevanju: javni razpis)
je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov
za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem
ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.
3. Pogoji sodelovanja
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa.
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo
samo slovenski prijavitelji, katerih projekt,
pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner,
je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov
Eurostars. Slovenski prijavitelj mora poleg
splošnih pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu Eurostars (prijavitelj projekta je lahko koordinator
projekta ali samo njegov partner).
– Na javni razpis se lahko prijavijo velika,
srednje velika in mala podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso bila 31. decembra v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 31/07, 33/07
– ZSReg-B),
– od leta 2000 niso pridobila ali niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste stroške pridobila ali niso
v pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države,
– gospodarske družbe, ki se prijavijo
na razpis, morajo biti registrirani oziroma
vpisani po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 26/07 – ZSDU-B,
33/07 – ZSReg-B, 67/07, 10/08)
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva projekt zavrže.
3.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov Eurostars, katerih projekt je bil potrjen s strani
Visokih predstavnikov Eurostars lahko prijavijo slovenski prijavitelji (velika, mala in
srednje velika podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije) v mednarodnem konzorciju s partnerji, ki prihajajo iz držav članic konzorcija Eurostars (seznam najdete
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na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu). Do sofinanciranja so upravičene
organizacije, ki ustrezajo pogojem mednarodnega razpisa Eurostars objavljenim na
http://www.eurostars-eureka.eu in tega javnega razpisa.
3.2 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav
članic konzorcija Eurostars v posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v
nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta mora sodelovati najmanj
eno malo ali srednje veliko podjetje, ki izvaja
raziskave in razvoj (v nadaljevanju: MSP,
ki izvaja RR) in prihaja iz države članice
konzorcija Eurostars. To MSP, ki izvaja RR,
mora biti tudi koordinator projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov
Eurostars je na proračunski postavki 5687,
konto 4102 in 4133, v letu 2008 predvidenih
500.000,00 EUR, v letu 2009 pa 500.000,00
EUR. V letih 2010, 2011 in 2012 so sredstva predvidena v znesku 500.000,00 EUR,
končna višina sredstev pa je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v proračunu za leta 2010, 2011 in 2012.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do
višine 50.000,00 EUR na leto za projekt.
V primeru, da v enem projektu sodeluje več
slovenskih prijaviteljev, se znesek 50.000,00
EUR porazdeli med slovenske prijavitelje
glede na njihov medsebojni delež v projektu.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za porabo sredstev so leta
2008, 2009, 2010, 2011 in 2012.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta) od datuma, ki ga je prijavitelj
navedel vlogi kot datum začetka projekta.
6. Postopek razpisa
6.1 Način prijave in razpisni roki
Partner pri projektu lahko sodeluje kot
koordinator (ki je v projektu le eden in mora
biti MSP, ki izvaja RR s sedežem v državi
članici Eurostars) ali kot partner (vsaj eden
ali več iz države članice Eurostars).
6.1.1 Prijava na mednarodni razpis
Koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in
jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija
do razpisanega dneva in ure za oddajo vlog
(že objavljena datuma: 8. februar 2008 in
21. november 2008, do 17:00 CET) v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje, in
sicer v elektronski obliki na Sekretariat Eureke, z naložitvijo prijave preko spletne strani
www.eurostars-eureka.eu.
6.1.2 Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali
samo partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni potrjen s strani Visokih predstavnikov programa Eurostars) se mora posebej
prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju:
nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih
finančnih sredstev. Prijavo mora v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije poslati
v 8 dneh od prejema elektronskega obvestila o izbranih projektih s strani Sekretariata
Eureka.
6.1.3 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis
je javno in bo potekalo v prostorih Ministr-

stva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in sicer naslednji dan, ki bo predviden
kot zadnji rok za prispetje vlog (tj. 9. dan od
prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata Eureka o izbiri). Predvidoma bo to
v začetku meseca junija za 1. razpisni rok.
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih
straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si).
6.2 Ocenjevanje in izbira
6.2.1 Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov
Na podlagi prejetega obvestila s strani
sekretariata Eureka o prejeti pravočasni in
popolni vlogi na mednarodni razpis Eurostars, nacionalni kordinator projekta izvede
preverjanje, ki poteka pred začetkom ocenjevanja tehničnih izvedencev. Preverja se:
– finančna ustreznost prijavitelja in – vsebina konzorcijske pogodbe. Prijavitelja nacionalni koordinator tudi zaprosi za podpis
Izjave, s katero izjavlja, da so upravičeni do
sofinanciranja.
Sledi ocenjevanje dveh tehničnih izvedencev, ki ocenjujeta projekt po vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, ki so
prikazana v razpisni dokumenatciji.
Nato vsak izmed 6 članov Komisije za
vrednotenje v skladu z mednarodnim razpisom na podlagi 6 dokumentov (prijavni
obrazec, finančno poročilo ali poslovi načrt,
konzorcijska pogodba, 2 poročili tehničnih
strokovnjakov in mnenje (Cover note) nacionalnega koordinatorja) ocenjuje projekte
po enakih merilih kot tehnični strokovnjaki.
Ko vsi člani ocenijo projekt se poda skupna
ocena za vsako področje, ki predstavlja povprečno vrednost šestih članov za posamezno področje.
Na podlagi vseh zbranih ocen Komisija
za vrednotenje izdela poročilo in uvrstitveni seznam. Največ možnih točk, ki ji lahko
prejme projekt je 30. Če je bila pri enem od
meril ocena manjša od 6, ali če je skupna
ocena projekta manjša od 20, projekt samodejno postane neprimeren za sofinanciranje
iz programa Eurostars.
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in uvrstitvenega seznama skupina Visokih predstavnikov Eurostars sprejme ali
v celoti zavrne celoten seznam. Ta uvrstitveni seznam je nato podlaga za nacionalno
sofinanciranje tistih projektov v katerih sodelujejo slovenski prijavitelji.
6.2.2 Nacionalni del
Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijaviteljev.
Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki niso
pravilno označene, se zavržejo. Strokovna
komisija opravi pregled vlog in v primeru, da
je posamezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev,
ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv
niso pravočasno odzvali, se zavrže.
6.2.2.1 Izdelava predloga nacionalnega
sofinanciranja
Strokovna komisija ministrstva na podlagi opravljenega mednarodnega ocenjevanja
po merilih, določenih v mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih nacionalnega koordinatorja ter na podlagi sprejetega
uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je
za sofinanciranje potrdila skupina Visoki
predstavniki Eurostars pripravi predlog sofinanciranja.
Glede na razpoložljiva in zaprošena
sredstva, bo ministrstvo sofinancirano vse
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projekte, v katerih sodelujejo slovenski partnerji in so uvrščeni na uvrstitveni seznam,
ki ga je potrdila skupina visokih predstavnikov Eurostras, ter so pravočasno in pravilno
oddali popolno vlogo oziroma so jo pravočasno ustrezno dopolnili in izpolnjujejo vse
pogoje nacionalnega razpisa.
Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem
najvišje ocenjenega projekta z uvrstitvenega
seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visokih predstavnikov Eurostars in nadaljevalo po seznamu
navzdol do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bi zaradi velikega števila prijavljenih projektov, projekti, ki ga jih je potrdila skupina Visokih predstavnikov Eurostras,
ter so pravočasno in pravilno oddali popolno
vlogo oziroma so jo pravočasno ustrezno
dopolnili in izpolnjujejo vse pogoje nacionalnega razpisa ostali brez sofinanciranja, se
sredstva za sofinanciranje projektov lahko
povečajo v okviru razpoložljivih sredstev na
proračunski postavki 5687.
Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela poameznega projekta sprejme ministrica.
7. Obveščanje o izboru
Prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih
razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma
odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog strokovne komisije ministrstva sprejme ministrica,
vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrica.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Predstavitev in podrobno pojasnitev
javnega razpisa.
2. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (obrazec za prijavo projekta – obrazec
1, povzetek projekta – obrazec 2, natisnjen
PDF obrazec vloge, ki je bil poslan na sekretariat in Izjavo o strinjanju z razpisnimi
pogoji – obrazec 3).
3. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
s prilogami: razpisna dokumentacija je na
voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni
strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo preko
elektronske pošte: eurostars.mvzt@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 6710-10/2008
Ob-5019/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list. RS, št. 22/98), določb Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja
izvajalcev letnega programa športa (Uradni
list RS, št. 95/99,11/06) ter v skladu z določili Pravilnika o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 06/07), objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
plač trenerjev v programih panožnih
športnih šol v letu 2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ma
sarykova 16, 1000 Ljubljana.

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Uradni list RS, št.
06/07). Prijavijo se lahko izvajalci, ki se prijavljajo z novimi programi.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– plač trenerjev, ki izvajajo programe
namenjene izključno športni vzgoji otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih
panogah oziroma disciplinah rednega programa Olimpijskih iger (programi panožnih
športnih šol).
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač trenerjev
v programih panožnih športnih šol so določeni v 45. do 49. členu Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Uradni list RS, št.
06/07).
5. Okvirna višina sredstev:
– za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol je namenjeno
okvirno 70.000,00 EUR na proračunski postavki 5619 (šport otrok in mladine ter športna rekreacija), konto 4120 (tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam).
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, najkasneje do četrtka,
5. junija 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka
do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana. Vloga za sofinanciranje plač trenerjev
v programih panožnih športnih šol mora biti
predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti označen z »Ne odpiraj – Panožne
športne šole »(6710-10/2008)«. Na hrbtni
strani ovitka mora biti označen polni naslov
izvajalca. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge v ponedeljek, 9. 6.
2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vse informacije, razpisna dokumentacija,
razpisne obrazce in navodilo, kako izpolniti
in oddati obrazce, so na voljo na spletnem
naslovu www.mss.gov.si – Javni razpisi. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
izvajalci dobijo na Ministrstvu za šolstvo in
šport – Direktoratu za šport (kontaktna oseba je Dušan Hauptman, tel. 01/400-54-71)
vsak delovni dan med 9. in 11. uro. Prijavitelji (izvajalci) natisnejo razpisne obrazce. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in
ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko tega razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 9000-4/2008
Ob-4862/08
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
77/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Pogodbe
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o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije,
št. 3600-1/2008-1 in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude
občanom za rabo obnovljivih
virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb
1SUB-OB08
1. Ime in sedež posrednega proračunskega porabnika, ki dodeljuje sredstva v imenu
in za račun neposrednega proračunskega
porabnika Republike Slovenije, Ministrstva
za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana: Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Nacionalni akcijski načrt za energetsko
učinkovitost za obdobje 2008-2016, Sklep
vlade št. 36000-1/2008/13 z dne 31. 1.
2008, 65., 66. in 66.b člen Energetskega
zakona (EZ-UPB2, Ur. l. RS, št. 27/07)
in Pogodba o dodeljevanju nepovratnih
finančnih spodbud občanom za naložbe
v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije, št. 3600-1/2008-1,
sklenjena med sofinancerjem in Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor,
dne 19. maja 2008.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne
finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za naslednje namene:
A) vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS),
B) celovita obnova stanovanjske stavbe
(COS),
C) gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (NEH/PH).
4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za namene, ki so predmet javnega
razpisa, znaša 7,5 milijonov €.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičene osebe
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka
fizična oseba, ki je:
– lastnik stanovanjskega objekta, kjer
bodo izvedeni ukrepi v okviru namenov, ki
so predmet javnega razpisa, ali solastnik
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali
imetnik stavbne pravice na nepremičnini,
kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju:
lastnik),
– ožji družinski član (zakonec, izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci,
starši ali posvojitelji) lastnika, z njegovim
pisnim dovoljenjem,
– najemnik stanovanjskega objekta s pisnim dovoljenjem lastnika in pod pogojem,
da je udeležen pri financiranju naložbe.
Pravica do spodbude bo lahko dodeljena
za še neizvedene naložbe oziroma ukrepe
na območju Republike Slovenije, ki po namenu sodijo v točko A, B ali C, in sicer za
vsak namen pod naslednjimi pogoji:
A) Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS)
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Pravica do spodbude bo dodeljena na
podlagi veljavnega predračuna izvajalca,
ki vključuje popis del in opreme ter vrsto
in površino sprejemnikov sončne energije
(SSE). Vlagatelj, ki bo udeležen v skupinsko
organizirani gradnji (krožki za samogradnjo
solarnih sistemov), mora predložiti potrdilo
s predračunom in popisom del organizatorja
samograditeljskih skupin.
Vlagatelj mora predložiti fotografije dela
stavbe (npr. strehe) kjer bodo nameščeni
sprejemniki sončne energije, in prostora,
kjer bo postavljen hranilnik toplote. Na vsaj
eni fotografiji mora biti vidna hišna številka
stavbe.
B) Celovita obnova stanovanjske stavbe
(COS)
Pogoj za dodelitev pravice do spodbude
je hkratna izvedba več ukrepov na eno ali
dvostanovanjski stavbi, in sicer:
1. toplotne zaščite zunanjega ovoja stavbe,
2. zamenjave zunanjega stavbnega pohištva in
3. prenove ogrevalnega sistema.
Toplotna zaščita zunanjega ovoja stavbe vključuje izvedbo toplotne izolacije fasade, strehe in/ali plošče proti neogrevanemu
podstrešju in/ali kleti. Debelina izolacijskega
materiala je najmanj:

toplotna
prevodnost
izolacijskega
materiala
(λ)
debelina izolacije
najmanj
(d)

zunanje stene

strehe/podstrešja

kleti

≤_0,045 W/mK

≤_0,045 W/mK

≤_0,045 W/mK

12 cm

25 cm

8 cm

Zamenjava stavbnega pohištva, tj. oken,
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, vključuje zamenjavo starega s sodobnim, energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U <
1,0 W/m2K za zasteklitev oziroma s toplotno
prehodnostjo U < 1,3 W/m2K za okno in
okvir skupaj.
Prenova ogrevalnega sistema vključuje
vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne
tople vode z visokim izkoristkom, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli, višjih
spodbud pa bodo deležni ogrevalni sistemi, ki izkoriščajo obnovljive vire energije,
in sicer kotle na lesno biomaso oziroma
toplotne črpalke po sistemu voda-voda in
zemlja-voda.
V celovito obnovljeno stanovanjsko stavbo je priporočljivo vgraditi sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka. V primeru izvedbe centralnega sistema mora biti učinkovitost vračanja toplote
odpadnega zraka najmanj 80%. Če izvedba centralnega sistema ni mogoča, lahko
vlagatelj vgradi sistem lokalnega prezračevanja z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 75%. Učinkovitost
vračanja toplote odpadnega zraka mora biti
razvidna iz ustreznega tehničnega dokazila
proizvajalca naprave, da se lahko upošteva
pri določitvi višine spodbude.
Za pridobitev pravice do spodbude morajo biti pri ukrepu vgradnje učinkovitih kurilnih
naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso na polena, pelete in sekance izpolnjene naslednje toplotno-tehnične karakte-

ristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni
toplotni moči mora biti večji ali enak 90%,
vrednost emisij prašnih delcev pri nazivni
toplotni moči mora biti manjša od 50 mg/m3,
kurilne naprave na polena pa morajo imeti
prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50
l/kW toplotne moči kurilne naprave.
Vlagatelj mora predložiti fotografije stavbe pred izvedbo naložbe (fotografije pred
izvedbo toplotne zaščite zunanje lupine
stavbe, z vgrajenim starim stavbnim pohištvom in fotografija stare kurilne naprave).
Na vsaj eni fotografiji mora biti vidna hišna
številka stavbe.
Zaradi zahtevnosti naštetih ukrepov
mora biti izveden vsaj osnovni preračun toplotnih izgub objekta pred in po prenovi,
ki predstavlja podlago za dimenzioniranje
učinkovitega ogrevalnega sistema. Vlagatelj
za izvedbo naložbe celovite obnove obstoječe stavbe predloži Elaborat gradbene fizike
– toplotne zaščite z Izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki mora biti izdelan za obstoječe stanje in stanje po celoviti obnovi objekta ter mora izkazovati zmanjšanje porabe
energije za najmanj 40% letnih potreb po
toploti za ogrevanje. Navedeni dokument, ki
je obvezna priloga vloge, pripravi projektant
strojnih inštalacij oziroma ustrezno tehnično
usposobljena oseba.
Vlagatelji, katerih stavbe so priključene
na omrežje daljinskega ogrevanja, so upravičeni do spodbude za izvedbo ukrepov B.1.
(toplotne zaščite zunanjega ovoja stavbe)
in B.2. (zamenjave zunanjega stavbnega
pohištva), če hkrati na ogrevala namestijo
termostatske ventile oziroma z originalnim
računom izvajalca dokažejo, da so to optimizacijo že izvedli.
Vlagatelji, ki so že izvedli enega od ukrepov B.1., B.2. ali B.3. skladno s pogoji tega
razpisa in lahko to dokažejo z originalnim
računom izvajalca, so upravičeni do spodbude za še neizvedena ukrepa.
Do spodbude za izvedbo ukrepov B.1. in
B.2. so upravičeni tudi tisti vlagatelji, ki kot
edini vir toplote za ogrevanje stavbe izkoriščajo izključno obnovljive vire energije in to
lahko dokažejo z originalnim računom nakupa kurilne naprave in s fotografijo.
Pravica do spodbude bo lahko dodeljena
za naložbo celovite obnove stanovanjske
stavbe, ki bo izpolnjevala vse zgoraj navedene pogoje, izkazane z veljavnimi predračuni izvajalcev, ki bodo vključevali popis
opreme, materiala in del za vgradnjo, ter
z drugimi zahtevanimi dokumenti, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
C) Gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (NEH/PH)
Pravica do spodbude bo lahko dodeljena
za gradnjo nizkoenergijske (NEH) ali pasivne (PH) eno ali dvodružinske hiše, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje.
Razred učinkovitosti stavbe Qh in izpolnjevanje vstopnega energijskega kriterija Qh
≤_35 kWh/m2a mora biti izračunan in preverjen po metodologiji, ki je posebej pripravljena za ta razpis in je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Kakovost projektov se bo preverjala na
podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka ter
PGD/PZI dokumentacije, in sicer načrta arhitekture, ki mora biti izdelan v merilu 1:50,
in strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje. Toplotna zaščita ovoja, rešitev
toplotnih mostov, centralno prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka in
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energijska oskrba v PH ali NEH morajo biti
v skladu s priporočili stroke.
Za stavbo, kjer je izračunani razred Qh
≤_25 kWh/m2a, je obvezen izračun energijske bilance stavbe po metodologiji
»PHPP'07« (Passivhaus Institut Darmstadt),
ki je v evropskem prostoru uveljavljena za
celovito presojo energijsko učinkovitih sodobnih stavb.
Zasnova zunanjega stavbnega ovoja
mora izpolnjevati naslednja osnovna izhodišča:
a) Za visoko učinkovito NEH (Qh ≤_25
kWh/m2a) je dovoljena le vgradnja stavbnega pohištva s trojnimi zasteklitvami (npr.
okna, balkonska vrata) in ostalega netransparentnega stavbnega pohištva (npr. vrata) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K.
Povprečna toplotna prehodnost ovoja stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, pa
mora biti ≤_0,30 W/m2K.
b) Stavbe ostalih razredov lahko uporabljajo le stavbno pohištvo z izboljšanimi
dvojnimi zasteklitvami, kjer znaša toplotna
prehodnost U < 1,0 W/m2K za zasteklitev
oziroma U < 1,3 W/m2K za okno in okvir skupaj. Povprečna toplotna prehodnost ovoja
stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi,
pa mora biti ≤_0,40 W/m2K.
Obvezna je vgradnja centralnega prezračevanja z učinkovitostjo vračanja toplote
odpadnega zraka najmanj 80% ter z omejeno porabo električne energije do 0,5 Wh/m3
transportiranega zraka, kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila pro
izvajalca naprave.
V nizkoenergijskih stavbah je dopustna
le vgradnja sodobnih generatorjev toplote,
naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne
glede na uporabljani energent ali (majhno)
količino toplote, ki jo je potrebno proizvesti
na letnem nivoju. Pridobivanje preostalega dela potrebne toplote je dopustno tudi
s sodobno kompaktno napravo za NEH/PH,
s toplotno črpalko ali s sodobnim kotlom na
lesno biomaso, pri čemer specifična toplotna moč vgrajene naprave ne sme presegati
30 W/m2 ogrevane površine. Direktno ogrevanje z električno energijo v obsegu več kot
10% letnih potreb po toploti za ogrevanje in
toplo vodo ni dopustno.
NEH/PH v gradnji
Upravičeni investitor v NEH/PH, ki je na
dan objave tega razpisa že začel z gradnjo
in izvajanjem ukrepov, ki so predmet spodbude za ta namen (točka 7.C. razpisa),
vendar teh ukrepov v celoti še ni zaključil,
lahko vloži vlogo za pridobitev spodbude za
ta namen najkasneje do 1. avgusta 2008
do 14.00 ure. Investitor bo lahko upravičen
do spodbude le za še neizvedeni obseg
priznanih ukrepov, pod pogojem, da je gradnja potekala skladno s pogoji razpisa in
je to razvidno iz originalnih računov izvajalcev. Višina spodbude bo v navedenem
primeru določena in izplačana na podlagi
končnih računov izvajalcev, izdanih po zaključku naložbe, in znižana glede na obseg
že izvedenih ukrepov na dan objave tega
razpisa.
6. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji niso upravičeni do spodbud za
že izvedene naložbe. Vgradnja prototipne in
rabljene opreme oziroma naprav prav tako
ni predmet dodelitve spodbud.
Spodbudo po tem razpisu bo lahko pridobil vlagatelj, ki je upravičena oseba, in je
investitor v naložbo.

Št.

Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen namen, ki je predmet spodbujanja
po tem razpisu, že prejel kredit Eko sklada,
j.s. in ima iz naslova tega kredita obveznosti
do sklada, za ta namen ne more pridobiti pravice do spodbude po tem razpisu.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko pridobi pravico do spodbude po tem razpisu
vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen izveden ukrep, ki ustreza pogojem
tega razpisa, prejel kredit Eko sklada, j.s. in
ima iz naslova tega kredita obveznosti do
sklada, in sicer:
– v okviru namena NEH/PH v gradnji,
– v okviru namena celovite obnove stanovanjske stavbe.
pri čemer za ta ukrep ne bo pridobil pravice do spodbude po tem razpisu. V teh
primerih bo višina spodbude dodeljena le
za neizvedene ukrepe skladno s pogoji tega
razpisa.
Vlagatelj in nadzornik gradnje objekta ne
sme biti ista oseba.
Za posamezen namen, ki je predmet
razpisa, je možno dodeliti največ eno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi
tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem
primeru bo pravica do spodbude dodeljena
vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu
njegove udeležbe pri financiranju naložbe.
Osnovni pogoj za dodelitev spodbud je
pravočasna, pravilno vložena in popolna
vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano z razpisom oziroma
z razpisno dokumentacijo za vsak posamezen namen, za katerega kandidira vlagatelj.
Iz dokumentacije posamezne vloge mora
biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno z razpisnimi pogoji in kriteriji in da je
vloga pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
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Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Na zadnjem odpiranju vlog
bodo vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, nepovratna sredstva dodeljena v sorazmerno nižjem znesku, kolikor
bo vsota izračunanih spodbud presegala
razpisana sredstva.
Sofinancer ima pravico kadarkoli po izvedbi naložbe z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih nepovratnih sredstev.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe
je prejemnik spodbude dolžan sofinancerju
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
7. Višina spodbude za posamezni namen
A) Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS)
Višina spodbude znaša 25% priznanih
stroškov naložbe, ki vključujejo nabavo in
vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
hranilnik toplote, ustrezne inštalacije, črpalke in krmilne elemente sistema, vendar ne
več kot 150 € na m2 pri sistemih s ploščatimi sprejemniki in ne več kot 200 € na m2
pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki. Za
sisteme s ploščatimi sprejemniki sončne
energije, izdelane v samogradnji, je spodbuda fiksna in znaša 75 € na m2 vgrajenih
sprejemnikov.
Vlagatelji, ki bodo vgrajevali sprejemnike
sončne energije s pridobljenim znakom kakovosti »Solar Keymark«, bodo upravičeni
do dodatnih 10 € finančne spodbude na m2
vgrajenih sprejemnikov.
B) Celovita obnova stanovanjske stavbe
(COS)
Višina spodbude znaša največ 25% predračunske vrednosti naložbe, ki vključuje
stroške nakupa, zamenjave in vgradnje
opreme oziroma materiala, vendar ne več,
kot je za vsak ukrep določeno v tabeli:

Ukrep

Enota

Največji
obseg
naložbe

Najvišji znesek
spodbude v € na
enoto

Zunanje stavbno pohištvo
(npr. okna, balkonska vrata)
(U < 1,0 W/m2K za zasteklitev,
U < 1,3 W/m2K za okno in okvir skupaj)

m2

30

75,00

Toplotna izolacija zunanjih sten – fasada
(debelina izolacije d ≥ 12 cm)

m2

200

12,00

Toplotna izolacija kleti

m

2

100

6,00

Toplotna izolacija strehe oz. podstrešja

m

2

150

8,00

Kondenzacijski kotel na ELKO

kW

20

62,00

Kondenzacijski kotel na plin

kW

20

62,00

Kotel na lesno biomaso – sekanci

kW

20

100,00

Kotel na lesno biomaso – polena

kW

20

75,00

Kotel na lesno biomaso – peleti

kW

20

100,00

Toplotna črpalka (sistem voda-voda)

*kW

2,5

1.000,00

Toplotna črpalka (sistem zemlja-voda)

*kW

2,5

1.000,00

Prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega
zraka – lokalno

kom

4

250,00

Prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega
zraka – centralno

kom

1

1.500

* električna nazivna moč toplotne črpalke
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Vlagatelju bodo povrnjeni tudi stroški izdelave Elaborata gradbene fizike – toplotne
zaščite, in sicer do največ 50% vrednosti
računa, vendar ne več kot 200 €.
Znesek spodbude za celovito obnovo
stanovanjske stavbe znaša največ 9.000 €.
C) Gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (NEH/PH)
Višina spodbude je opredeljena na podlagi ovrednotenih razlik v investirani energijski in okoljski nivo gradnje in je enako stimulirana za enako grajene objekte, ne glede na
lokacijo v Sloveniji. Kriterij za višino spodbude za ta namen so naslednji ukrepi:
– nakup in vgradnja zunanjega stavbnega pohištva,
– izvedba toplotne izolacije zunanje lupine objekta,
– nakup in vgradnja centralnega sistema
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakup in vgradnja ogrevalne naprave.
Spodbuda vključuje tudi delež dodatnih
stroškov gradnje iz naslova kakovostnejše
izvedbe, to je načrtovanja, nadzora strokovnjakov nad izvedbo in ustreznih meritev
zgrajenega objekta (meritve zrakotesnosti,
termografsko snemanje ovoja stavbe).
Višina spodbude je vezana na neto
ogrevano površino stavbe znotraj toplotno
zaščitenega stavbnega ovoja in bo lahko
dodeljena za največ 200 m2 te površine za
samostojno stoječo enodružinsko, za dvodružinsko hišo za največ 150 m2 na stanovanjsko enoto, ter za vrstno hišo za največ
150 m2 te površine, tako kot kaže tabela:

Razred
učinkovitosti stavbe
Qh (kWh/m2a)
≤_15
≤_20
≤_25
≤_30
≤_35

Najvišji znesek spodbude na enoto
€/m2
Materiali
Materiali
Sintetični
naravnega
mineralnega
in ostali
izvora*
izvora**
materiali***
125
100
75
105
80
62
85
60
48
60
46
36
40
34
30

Stavbe, grajene v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji, glede na vrsto in volumski
delež vgrajenega izolacijskega materiala
razvrščamo v tri skupine:
– materiali naravnega izvora*: stavba
mora imeti vgrajenih 75% ali več izolacijskih
materialov naravnega izvora (npr. celulozni
kosmiči, lesna vlakna, pluta, ovčja volna,
bombaž ipd.),
– materiali mineralnega izvora**: stavba
mora imeti 75% ali več izolacijskega materiala mineralnega izvora (npr. mineralna
volna, penjeno steklo) in/ali materialov naravnega izvora,
– sintetični in ostali materiali***: vse ostale kombinacije materialov in deležev.
Pri izračunu navedenega volumskega
deleža se upoštevajo samo materiali s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,15 W/mK.
Znesek spodbude se določi glede na razred učinkovitosti stavbe Qh naložbe, kakor
tudi vrsto in volumski delež vgrajenega izolacijskega materiala, ki mora biti opredeljen
v vlogi na podlagi metodologije, določene
v razpisni dokumentaciji.
Znesek spodbude za ta namen znaša
največ 25.000 €.
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Posebni pogoji za NEH/PH v gradnji
Višina spodbude se v primeru delno izvedene naložbe do dneva objave tega razpisa, ob izplačilu sorazmerno zniža, ob upoštevanju s sklepom priznanega obsega še
neizvedenih ukrepov iz prvega odstavka in
dodatnih stroškov iz drugega odstavka te
točke ter končnih računov izvajalcev del.
8. Postopek obravnave vlog
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti
ovojnici, ki mora biti opremljena in označena
tako, da je na ovojnici navedeno:
– vloga – ne odpiraj,
– Razpis 1SUB-OB08,
– Namen: A) / B) / C) / (označiti enega
od namenov),
– ime in točen naslov vlagatelja.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice
ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo
sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Tivolska c. 30, 1000 Ljub
ljana.
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le
za enega od namenov (A) / B) ali C)), ki so
predmet tega javnega razpisa. Za naložbo
v posamezen objekt je po tem razpisu praviloma mogoče dodeliti le eno spodbudo, razen v primeru izvedbe ukrepov po namenih
A) in B) oziroma A) in C).
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Datum prvega odpiranja je 16. 6. 2008 ob
8. uri, nato pa vsak teden, prvi delovni dan
v tednu ob isti uri, do objave zaključka razpisa zaradi porabe sredstev.
Pravočasnost vloge in uvrstitev na odpiranje vlog:
Na posamezno odpiranje vlog bodo
uvrščene vse pravilno označene in zaprte
vloge, ki bodo ne glede na način dostave
prispele na naslov sofinancerja (v glavno pisarno v nadstropju 4.M stavbe na Tivolski c.
30 v Ljubljani) zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 14. ure.
Vloge, ki bodo prispele na sklad kasneje,
bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog
oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva.
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana. Vlagatelji, katerih vloge
bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi
vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh.
Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno
dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil
obseg izvedenih ukrepov ali del.
Vse popolne vloge bodo obravnavane
ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena
pravica do spodbude s sklepom direktorja
sklada na predlog strokovne komisije. Zoper
sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo
v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za obravnavo vlog.
O pritožbi odloča Ministrstvo za okolje in
prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do
spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe,
sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za
dodelitev spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih spodbud
Spodbuda bo izplačana prejemniku
spodbude (v nadaljevanju: prejemnik) na
podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, izvedene v skladu s pogoji razpisa, in sicer po
predložitvi ustrezne dokumentacije:
A) Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS)
Spodbuda bo prejemniku izplačana po
predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe,
ki vključujejo:
– izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta prejemnik spodbude in izvajalec,
– izstavljeni originalni račun izvajalca
s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe,
– potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje in
– fotografije izvedene naložbe.
Prejemniki, ki so SOS izdelali v okviru
organiziranih krožkov za samogradnjo, predložijo samo potrdilo organizatorja o izvedbi
sistema in fotografije izvedene naložbe.
Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede
v petnajstih dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni
bančni račun prejemnika.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
spodbude, sicer pravica do spodbude preneha.
B) Celovita obnova stanovanjske stavbe
(COS)
Spodbuda bo prejemniku izplačana po
predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe,
ki vključujejo:
– izjavo o zaključku naložbe, ki jo za
vsak izvedeni ukrep podpišeta prejemnik
spodbude in izvajalec,
– izstavljene originalne račune izvajalcev
s popisom del in materiala za vsak izveden
ukrep,
– potrdila o plačilu računov iz prejšnje
alineje ter
– fotografije izvedenih ukrepov.
Izplačilo se izvrši po predložitvi vseh računov izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za obseg naložbe, izveden v skladu
s sklepom o dodelitvi pravice do spodbude.
Znesek izplačila se uskladi s predloženimi
računi ob upoštevanju razpisnih pogojev.
Izplačilo spodbude se izvede v petnajstih
dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil
o zaključku naložbe na osebni bančni račun
prejemnika.
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
spodbude, sicer pravica do spodbude preneha.
C) Gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (NEH/PH)
Spodbuda bo prejemniku izplačana po
predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe,
ki vključujejo:
– izjavo o zaključku naložbe, ki jo za
vsak izvedeni ukrep podpišeta prejemnik
spodbude in izvajalec,
– izstavljene originalne račune izvajalcev
s popisom del in materiala za:
– načrtovanje in nadzor gradnje,
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva,

– izvedbo toplotne izolacije zunanje
lupine objekta,
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakup in vgradnjo ogrevalne na
prave,
– izvajanje predpisanih meritev, ter
– potrdila o plačilu računov iz prejšnjih
alinej,
– fotografije izvedenih ukrepov, in sicer
tipičnih in kritičnih detajlov, izvedbe toplotne zaščite vseh elementov zunanjega ovoja
stavbe in vgradnje stavbnega pohištva,
– dokazilo o zagotavljanju zrakotesnosti
(n50 ≤ 0,6h-1),
– izjavo o skladnosti izvedenih del in
obratovalni sposobnosti stavbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in jo podpišeta prejemnik spodbude in nadzornik gradnje
objekta.
Višina spodbude za NEH/PH v gradnji
se določi in izplača skladno s sklepom o dodelitvi pravice do spodbude, ob upoštevanju priznanega obsega ukrepov in dodatnih
stroškov in na podlagi vseh končnih računov
izvajalcev del. Izplačilo spodbude se izvede
v petnajstih dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni
bančni račun prejemnika.
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev
od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do
spodbude, sicer pravica do spodbude preneha.
Sofinancer si pridržuje pravico, da od
prejemnika spodbude zahteva poročilo s termografskimi posnetki zunanjega ovoja stavbe ter izpostavljenih notranjih mest tudi po
izplačilu spodbude.
10. Rok prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev.
Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na sklad v času od objave v Uradnem
listu RS do razdelitve vseh razpisanih sredstev.
Rok za vložitev vloge za pridobitev spodbude za NEH/PH (namen C) tega razpisa)
v gradnji:
Vlagatelj, ki je upravičena oseba in investitor v naložbo po namenu C) tega razpisa, ki je na dan objave razpisa v Uradnem
listu RS že začel z gradnjo in z izvajanjem
ukrepov, navedenih v prvem odstavku točke
7.C., lahko vloži vlogo za pridobitev pravice
do spodbude za navedeni namen najkasneje do 1. avgusta 2008 do 14. ure (vloga
mora do tega roka prispeti v glavno pisarno
v nadstropju 4.M stavbe na Tivolski c. 30
v Ljubljani). Vloge za pridobitev pravice do
spodbude za te naložbe, ki bodo na naslov
sofinancerja prispele kasneje, bodo zavržene.
11. Način prijave
Razpisno dokumentacijo lahko naročite po tel. 01/241-48-20 ali 22, ali s pisnim
zahtevkom, poslanim na naslov sklada ali
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si ali po
faksu 01/241-48-60, do objave zaključka
javnega razpisa. Razpisna dokumentacija
je objavljena tudi na spletni strani sklada:
www.ekosklad.si.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo
po tel. 01/241-48-61 vsak ponedeljek, sredo
in petek med 8. in 12. uro.
Vlagateljem, ki bodo kandidirali za spodbude gradnje stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (NEH/PH),
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priporočamo predhodni strokovni pregled
vloge, za katerega se dogovorijo na zgoraj
navedeni telefonski številki.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 24/08
Ob-4966/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08) in v skladu
s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2008, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 169. redni seji dne
15. maja 2008 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 33/08) Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javni razpis
štipendij slovenskim državljanom za
dodiplomski in podiplomski študij
naravoslovja, tehnike in medicine
v tujini v letu 2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov na tujih izobraževalnih institucijah, in sicer za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine,
vendar ne več kot 18.800,00 EUR; v primeru
uveljavljanja točk za sofinanciranje je najvišji
znesek odobrene štipendije 50% šolnine,
vendar ne več kot 9.400,00 EUR; štipendija
se lahko ne glede na višino sofinanciranja
šolnine podeli največ v višini še nepokritega
dela šolnine
in
– življenjske in študijske stroške; v višini 12.000,00 EUR za posamezno študijsko
leto.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2008/2009 oziroma 2008, če je študijsko leto enako koledarskemu. Pravica
do štipendije se podeli od letnika, ki se
začne v koledarskem letu 2008, pri čemer
se mora kandidat vpisati in s študijem v tujini v tem letniku tudi pričeti v koledarskem
letu 2008.
Štipendije niso namenjene posameznikom, ki lahko kandidirajo za štipendije za študij v tujini v okviru razpisov št.
JPR24-ŠTIP-2008 in št. JPR25-ŠTIPH-2008,
ki ju je objavilo Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
1.200.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta
2008/2009 dalje za posamezni študijski program na posamezni ravni izobraževanja.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
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Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet ali vpisan na dodiplomski ali
podiplomski (magistrski ali doktorski) študij
s področja naravoslovja, tehnike ali medicine;
– študij iz prejšnje alinee poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
tuji izobraževalni instituciji;
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo;
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
– oblika študija je redni študij;
– oblika študija ni študij na daljavo;
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal
katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, (63/07
– popr.)), torej državne, kadrovske ali Zoisove štipendije;
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in
načinu vračanja enakovredni štipendijam po
drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca;
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem
razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
– kandidatu za isti študijski program in
stopnjo še ni bila odobrena štipendija javnega sklada po katerem izmed predhodnih
razpisov.
Kandidatu pogoja iz prve alinee prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati, če je
v študijskem letu 2008/2009 oziroma 2008
na tuji instituciji sprejet ali vpisan kot poskusni študent na doktorski študij naravoslovja,
tehnike ali medicine, ki ustreza sledečim
zahtevam:
– institucija ima predpisan začetni status
poskusnega študenta v programu in svojih
pravnih aktih,
– institucija ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev
statusa doktorskega študenta,
– institucija po prehodu študenta retrospektivno vpiše na doktorski študij.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen
in lastnoročno podpisan razpisni obrazec.
Prijave, ki ne bodo vložene na razpisnem
obrazcu, bodo zavržene.
Izpolnjenemu in podpisanemu razpisnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
1. potrdilo o vpisu ali sprejemu, in sicer:
a) če je kandidat na program sprejet, ni
pa še vpisan, predloži uradno potrdilo tuje
izobraževalne institucije, v katerem ta potrdi, da je kandidat sprejet na redni študijski
program v študijskem letu 2008/2009 z navedbo polnega naziva študijskega programa
ter datuma začetka študija v študijskem letu
2008/2009,
b) če je kandidat že vpisan na program
v študijskem letu 2008, če je študijsko
leto enako koledarskemu, ali pa je vpisan
v program v študijskem letu 2007/2008 in
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bo v študijskem letu 2008/2009 nadaljeval
z istim študijem v višjem letniku, predloži
uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije
o vpisu, v katerem ta potrdi, da je kandidat
vpisan v redni študij, naziv programa, študijsko leto, za katerega velja potrdilo, ter letnik
študija, v katerem je kandidat vpisan,
c) kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot
poskusni študent v skladu z določili zadnjega odstavka prejšnje točke tega javnega
razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje
izobraževalne institucije o statusu poskusnega študenta, pri čemer morajo biti iz
potrdila razvidne obveznosti, ki jih mora
opraviti kandidat za prehod na doktorski
študij, ter rok, v katerem mora te obveznosti opraviti,
2. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in
trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotni študij,
3. uradno potrdilo o višini letne šolnine,
ki se glasi na ime kandidata in ga izda tuja
izobraževalna institucija,
4. spričevalo zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja (maturitetno spričevalo,
diploma dodiplomskega študija ali diploma
drugega zaključenega visokošolskega izobraževanja, če je kandidat po dodiplomskem študiju zaključil tudi katero višjo stopnjo izobraževanja),
5. uradno potrdilo izobraževalne institucije o doseženih ocenah, in sicer:
a) zaključnega izpita, poklicne oziroma
splošne mature, če je kandidat v času prijave sprejet ali vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija,
b) zadnjega v celoti zaključenega študija,
če se kandidat prijavlja za štipendijo za prvi
letnik podiplomskega študija in je predhodni
študij že v celoti zaključil,
c) zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta, če je kandidat v času prijave
vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ali če predhodne izobraževalne stopnje še ni v celoti
zaključil,
d) zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja, če je kandidat trenutno vpisan
v drugo ali višje leto tega študija in študij ni
ocenjevan z ocenami, o čemer prav tako
predloži potrdilo,
6. če je potrdilo o doseženih ocenah izdala tuja izobraževalna institucija, mora kandidat oddati tudi uradno potrdilo te institucije
o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede
vse možne ocene, označi pozitivne ocene
in navede razpon posamezne ocene, če ta
ni linearen,
7. izpis iz baze COBISS kot dokazilo
o objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni
udeležbi na znanstveni konferenci s predavanjem, objavo posterja ali drugo obliko
aktivne udeležbe,
8. dokazila o sofinanciranju šolnine
s strani drugih pravnih oseb (fotokopija pogodbe o sofinanciranju šolnine ali drugega
ustreznega dokumenta).
Dokazila z izjemo dokazila iz 3. in 8. točke prejšnjega odstavka morajo biti originali
oziroma overjeni prepisi. Na pisno zahtevo
kandidata bo javni sklad originale vrnil kandidatu.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je sto
(100).
a) Objavljeni znanstveni članki –
50 točk

Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji, ki so vpisani
v bazo COBISS, in niso rezultat študijskih
obveznosti kandidata.
Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji se točkuje
s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji v soavtorstvu
se točkuje z 10 točkami, vsaka aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje,
objava posterja ali druga oblika aktivnega
sodelovanja) se točkuje s 5 točkami. Najvišje možno skupno število točk po tem merilu
znaša 50 točk.
b) Uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,8 – 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,8 do
8,5 – 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,5 do
9,0 – 20 točk, in
– povprečna ocena 9,0 in več – 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene potrdila iz 6.
alineje 4. točke tega razpisa, razen če institucija izrecno ne navede drugače na potrdilu
iz 7. alineje 4. točke tega razpisa.
Pri ocenah, doseženih na institucijah
v tujini, ter ocenah na srednješolski stopnji
v Sloveniji, se vsaka ocena najprej pretvori
v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi teh ocen pa se izračuna
povprečje.
c) Sofinanciranje drugih pravnih oseb in
institucij – 20 točk
Kandidatu, ki ima v študijskem letu
2008/2009 oziroma 2008 odobreno sofinanciranje šolnine v višini vsaj 50% s strani
drugih pravnih oseb s sedežem v tujini, se
dodeli 20 točk.
Kandidatu, ki je uveljavljal točke za sofinanciranje po tem merilu, se lahko podeli
štipendija največ v višini še ne pokritega
dela šolnine, vendar ne več kot 50% šolnine, pri čemer skupni znesek dodeljene štipendije ne sme presegati vrednosti 9.400,00
EUR za posamezno študijsko leto.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter
določila prednostni seznam teh kandidatov,
kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem
redu glede na prejeto višino točk, in sicer
kandidata z največ točkami do kandidata
z najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje
število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat z višjo
povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova
za točkovanje po merilu uspeha.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
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Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi uradnega
dokazila o vpisu, ki ga izda tuja izobraževalna institucija, s strani kandidata, javni
sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo
o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno
izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem
študijskem letu, če se štipendist v naslednjem študijskem letu vpiše v s programom
predviden letnik posamezne stopnje študija
do zaključka tega študija.
8. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele
po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, in sicer
javni sklad nakaže štipendijo:
– za šolnino na poslovni račun tuje izobraževalne ustanove na podlagi pravilno
izstavljenega računa, ki se glasi na sklad
in v katerem je navedeno osebno ime štipendista;
– za življenjske in študijske stroške v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki
Sloveniji.
Sklad izvrši plačilo štipendije za šolnino
v roku 8 dni od prejema računa izobraževalne ustanove, plačilo štipendije za življenjske
stroške za tekoče študijsko leto pa v roku 8
dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
Račun za plačilo šolnine pridobi sklad.
Če je štipendist šolnino za študijsko
leto, za katero uveljavlja štipendijo, delno
ali v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi računa izobraževalne ustanove, ki se
glasi na osebno ime štipendista, in potrdila
o izvršenem plačilu šolnine povrne znesek
plačane šolnine.
Če je štipendist šolnino plačal v tuji valuti, se mu znesek plačane šolnine povrne
v evrih, pri čemer se znesek preračuna po
referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan
povračila plačane šolnine.
Sklad izvrši povračilo za plačilo iz četrtega odstavka tega člena v roku osmih dni od
vložitve popolnega zahtevka za povračilo
plačane šolnine. Če je štipendist sam plačal
le del šolnine, začne osemdnevni rok teči od
dne, ko sklad izvrši plačilo razlike šolnine na
poslovni račun izobraževalne ustanove.
9. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem
roku.
Po končanem študiju se mora štipendist
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Štipendist mora biti zaposlen za polni
delovni čas vsaj toliko let, kolikor študijskih
let je prejemal štipendijo, pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem navedenem
obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu.
Če štipendist sklene delovno razmerje
za čas, ki je krajši od polnega delovnega
časa, se trajanje zaposlitve preračuna na
polni delovni čas.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo razpisa, razpisni obrazec
in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo
na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani
v času uradnih ur vsak delovni dan med 12.
in 15. uro.

11. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki
Sloveniji za zastopanje.
Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije,
ni potrebno notarsko overiti.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjen in podpisan razpisni obrazec skupaj
z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 44. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 20. junij 2008.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od
ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem prijavnem obrazcu,
bodo zavržene.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 14/07-UBP3, 126/07) takse prosta.
13. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo na spletni strani javnega sklada www.
sklad-kadri.si ali www.ad-futura.si v razdelku
Aktualni razpisi, na spletnem forumu o 44.
javnem razpisu na istih straneh, na e-poštnem naslovu 44.razpis@sklad-kadri.si,
v času uradnih ur pa osebno ali telefonsko
vsak delovni dan med 12. In 15. uro pri Darinki Trček, tel. 01/434-10-88.
Zainteresirani se lahko udeležijo tudi posebnih delavnic, ki jih bo za kandidate izvedel javni sklad. Termin delavnic in število
mest bo objavljeno na prej navedenih spletnih straneh, udeležba bo brezplačna.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 24/2008
Ob-4967/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08) in v skladu
s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2008, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 169. redni seji dne
15. maja 2008 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
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št. 33/08) Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javni razpis
štipendij slovenskim državljanom za
podiplomski študij družboslovja in
humanistike v tujini v letu 2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov na tujih izobraževalnih institucijah, in sicer za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine,
vendar ne več kot 10.000,00 EUR; v primeru
uveljavljanja točk za sofinanciranje je najvišji
znesek odobrene štipendije 50% šolnine,
vendar ne več kot 5.000,00 EUR; štipendija
se lahko ne glede na višino sofinanciranja
šolnine podeli največ v višini še nepokritega
dela šolnine
in
– življenjske in študijske stroške; v višini 12.000,00 EUR za posamezno študijsko
leto.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2008/2009 oziroma 2008, če je študijsko leto enako koledarskemu. Pravica
do štipendije se podeli za letnik, ki se začne v koledarskem letu 2008, pri čemer se
mora kandidat vpisati in s študijem v tujini
v tem letniku tudi pričeti v koledarskem
letu 2008.
Štipendije niso namenjene posameznikom, ki lahko kandidirajo za štipendije za študij v tujini v okviru razpisov št.
JPR24-ŠTIP-2008 in št. JPR25-ŠTIPH-2008,
ki ju je objavilo Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
je 500.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta
2008/2009 dalje za posamezni študijski program na posamezni ravni izobraževanja.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet ali vpisan na podiplomski
(magistrski ali doktorski) študij s področja
družboslovja ali humanistike;
– študij iz prejšnje alinee poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
tuji izobraževalni instituciji;
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo;
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
– oblika študija je redni študij;
– oblika študija ni študij na daljavo;
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal
katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, (63/07
– popr.)), torej državne, kadrovske ali Zoisove štipendije;
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– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in
načinu vračanja enakovredni štipendijam po
drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca;
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem
razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
– kandidatu za isti študijski program in
stopnjo še ni bila odobrena štipendija javnega sklada po katerem izmed predhodnih
razpisov.
Kandidatu pogoja iz prve alinee prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati, če je
v študijskem letu 2008/2009 oziroma 2008
na tuji instituciji sprejet ali vpisan kot poskusni študent na doktorski študij družboslovja ali humanistike, ki ustreza sledečim
zahtevam:
– institucija ima predpisan začetni status
poskusnega študenta v programu in svojih
pravnih aktih,
– institucija ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev
statusa doktorskega študenta,
– institucija po prehodu študenta retrospektivno vpiše na doktorski študij.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen
in lastnoročno podpisan razpisni obrazec.
Prijave, ki ne bodo vložene na razpisnem
obrazcu, bodo zavržene.
Izpolnjenemu in podpisanemu razpisnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
1. potrdilo o vpisu ali sprejemu, in sicer:
a) če je kandidat na program sprejet, ni
pa še vpisan, predloži uradno potrdilo tuje
izobraževalne institucije, v katerem ta potrdi, da je kandidat sprejet na redni študijski
program v študijskem letu 2008/2009 z navedbo polnega naziva študijskega programa
ter datuma začetka študija v študijskem letu
2008/2009,
b) če je kandidat že vpisan na program
v študijskem letu 2008, če je študijsko
leto enako koledarskemu, ali pa je vpisan
v program v študijskem letu 2007/2008 in
bo v študijskem letu 2008/2009 nadaljeval
z istim študijem v višjem letniku, predloži
uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije
o vpisu, v katerem ta potrdi, da je kandidat
vpisan v redni študij, naziv programa, študijsko leto, za katerega velja potrdilo, ter letnik
študija, v katerem je kandidat vpisan,
c) kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot poskusni študent v skladu z določili zadnjega
odstavka prejšnje točke tega javnega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije o statusu poskusnega
študenta, pri čemer morajo biti iz potrdila
razvidne obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat za prehod na doktorski študij, ter rok,
v katerem mora te obveznosti opraviti,
2. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in
trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotni študij,
3. uradno potrdilo o višini letne šolnine,
ki se glasi na ime kandidata in ga izda tuja
izobraževalna institucija,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. spričevalo zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja (maturitetno spričevalo,
diploma dodiplomskega študija ali diploma
drugega zaključenega visokošolskega izobraževanja, če je kandidat po dodiplomskem študiju zaključil tudi katero višjo stopnjo izobraževanja),
5. uradno potrdilo izobraževalne institucije o doseženih ocenah, in sicer:
a) zadnjega v celoti zaključenega dodiplomskega ali podiplomskega študija, če se
kandidat prijavlja za štipendijo za prvi letnik
podiplomskega študija in je predhodni študij že v celoti zaključil; če takega študija
še ni zaključil, predloži fotokopijo spričevala
zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja,
b) zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta, če je kandidat v času prijave
vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ali če predhodne izobraževalne stopnje še ni v celoti
zaključil,
c) zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja, če je kandidat trenutno vpisan
v drugo ali višje leto tega študija in študij ni
ocenjevan z ocenami, o čemer prav tako
predloži potrdilo,
6. če je potrdilo o doseženih ocenah izdala tuja izobraževalna institucija, mora kandidat oddati tudi uradno potrdilo te institucije
o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede
vse možne ocene, označi pozitivne ocene
in navede razpon posamezne ocene, če ta
ni linearen,
7. izpis iz baze COBISS kot dokazilo
o objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni
udeležbi na znanstveni konferenci s predavanjem, objavo posterja ali drugo obliko
aktivne udeležbe,
8. dokazila o sofinanciranju šolnine
s strani drugih pravnih oseb (fotokopija pogodbe o sofinanciranju šolnine ali drugega
ustreznega dokumenta).
Dokazila z izjemo dokazila iz 3. in 8.
točke prejšnjega odstavka morajo biti originali oziroma overjeni predpisi. Na pisno
zahtevo kandidata bo sklad originale vrnil
kandidatu.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po treh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je sto
(100).
a) Objavljeni znanstveni članki –
50 točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji, ki so vpisani
v bazo COBISS, in niso rezultat študijskih
obveznosti kandidata.
Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji se točkuje
s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji v soavtorstvu
se točkuje z 10 točkami, vsaka aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje,
objava posterja ali druga oblika aktivnega
sodelovanja) se točkuje s 5 točkami. Najvišje možno skupno število točk po tem merilu
znaša 50 točk.
b) Uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,8 – 5 točk,

– povprečna ocena od vključno 7,8 do
8,5 – 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,5 do
9,0 – 20 točk, in
– povprečna ocena 9,0 in več – 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene potrdila iz 6.
alineje 4. točke tega razpisa, razen če institucija izrecno ne navede drugače na potrdilu
iz 7. alineje 4. točke tega razpisa.
Pri ocenah, doseženih na institucijah
v tujini, ter ocenah na srednješolski stopnji
v Sloveniji, se vsaka ocena najprej pretvori
v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi teh ocen pa se izračuna
povprečje.
c) Sofinanciranje drugih pravnih oseb in
institucij – 20 točk
Kandidatu, ki ima v študijskem letu
2008/2009 oziroma 2008 odobreno sofinanciranje šolnine v višini vsaj 50% s strani
drugih pravnih oseb s sedežem v tujini, se
dodeli 20 točk.
Kandidatu, ki je uveljavljal točke za sofinanciranje po tem merilu, se lahko podeli
štipendija največ v višini še ne pokritega
dela šolnine, vendar ne več kot 50% šolnine, pri čemer skupni znesek dodeljene štipendije ne sme presegati vrednosti 5.000,00
EUR za posamezno študijsko leto.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter
določila prednostni seznam teh kandidatov,
kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem
redu glede na prejeto višino točk, in sicer
kandidata z največ točkami do kandidata
z najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje
število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat z višjo
povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova
za točkovanje po merilu uspeha.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi uradnega
dokazila o vpisu, ki ga izda tuja izobraževalna institucija, s strani kandidata, javni
sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo
o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno
izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem
študijskem letu, če se štipendist v naslednjem študijskem letu vpiše v s programom
predviden letnik posamezne stopnje študija
do zaključka tega študija.
8. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele
po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, in sicer
javni sklad nakaže štipendijo:
– za šolnino na poslovni račun tuje izobraževalne ustanove na podlagi pravilno
izstavljenega računa, ki se glasi na sklad
in v katerem je navedeno osebno ime štipendista;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– za življenjske in študijske stroške v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki
Sloveniji.
Sklad izvrši plačilo štipendije za šolnino
v roku 8 dni od prejema računa izobraževalne ustanove, plačilo štipendije za življenjske
stroške za tekoče študijsko leto pa v roku 8
dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
Račun za plačilo šolnine pridobi sklad.
Če je štipendist šolnino za študijsko
leto, za katero uveljavlja štipendijo, delno
ali v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi računa izobraževalne ustanove, ki se
glasi na osebno ime štipendista, in potrdila
o izvršenem plačilu šolnine povrne znesek
plačane šolnine.
Če je štipendist šolnino plačal v tuji valuti, se mu znesek plačane šolnine povrne
v evrih, pri čemer se znesek preračuna po
referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan
povračila plačane šolnine.
Sklad izvrši povračilo za plačilo iz četrtega odstavka tega člena v roku osmih dni od
vložitve popolnega zahtevka za povračilo
plačane šolnine. Če je štipendist sam plačal
le del šolnine, začne osemdnevni rok teči od
dne, ko sklad izvrši plačilo razlike šolnine na
poslovni račun izobraževalne ustanove.
9. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem
roku.
Po končanem študiju se mora štipendist
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Štipendist mora biti zaposlen za polni
delovni čas vsaj toliko let, kolikor študijskih
let je prejemal štipendijo, pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem navedenem
obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu.
Če štipendist sklene delovno razmerje
za čas, ki je krajši od polnega delovnega
časa, se trajanje zaposlitve preračuna na
polni delovni čas.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo razpisa, razpisni obrazec
in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo
na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani
v času uradnih ur vsak delovni dan med 12.
in 15. uro.
11. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki
Sloveniji za zastopanje.
Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije,
ni potrebno notarsko overiti.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjen in podpisan razpisni obrazec skupaj
z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 45. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 20. junij 2008.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po

pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od
ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem prijavnem obrazcu,
bodo zavržene.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 14/07-UBP3, 126/07) takse prosta.
13. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo na spletni strani javnega sklada www.
sklad-kadri.si ali www.ad-futura.si v razdelku Aktualni razpisi, na spletnem forumu
o 44. javnem razpisu na istih straneh, na
e-poštnem naslovu 45.razpis@sklad-kadri.si, v času uradnih ur vsak delovni dan
med 12. in 15. uro pa tudi telefonsko na
01/434-10-88 ali osebno na sedežu javnega
sklada pri Darinki Trček.
Zainteresirani se lahko udeležijo tudi posebnih delavnic, ki jih bo za kandidate izvedel javni sklad. Termin delavnic in število
mest bo objavljeno na prej navedenih spletnih straneh, udeležba bo brezplačna.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 24/08
Ob-5042/08
Na podlagi 41. člena Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07 (63/07 popr.),
v nadaljevanju: ZŠtip), soglasja ministrice za delo, družino in socialne zadeve št.
11014-15/2008/2 z dne 26. maja 2008 ter
v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l.
RS, št. 33/08, v nadaljevanju: SPP) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za neposredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko/študijsko leto 2007/2008
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za obstoječe
kadrovske štipendije, ki jih delodajalci izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2007/2008
do zaključka trenutne stopnje izobraževanja posameznega kadrovskega štipendista
za pridobitev izobrazbe po javno veljavnih
izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, javno veljavnih
študijskih programih višjega izobraževanja
ali javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih.
2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa je 5.000.000,00 EUR
za sofinanciranje delodajalcev za vsa leta
izplačevanja kadrovske štipendije od vključ-
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no šolskega/študijskega leta 2007/2008 dalje do zaključka izobraževanja štipendista
po trenutnem izobraževalnem programu na
trenutni ravni izobraževanja.
Sredstva za sofinanciranje štipendij se
zagotavljajo iz namenskih sredstev sklada
iz naslova koncesijskih dajatev.
3. Višina štipendije in višina sofinanciranja
Kadrovska štipendija, za katere sofinanciranje se prijavlja delodajalec, ne sme biti
nižja od 36 EUR mesečno za dijaka in 54
EUR mesečno za študenta brez dodatkov.
Sofinanciranje znaša 50% dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini
30% minimalne plače.
4. Trajanje sofinanciranja
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je od šolskega/študijskega
leta 2007/2008 dalje do zaključka izobraževanja posameznega sofinanciranega kadrovskega štipendista na tisti ravni in programu izobraževanja, v katerega je vpisan
v šolskem/študijskem letu 2007/2008. Za
povračilo bo lahko delodajalec uveljavljal le
tiste štipendije od šolskega/študijskega leta
2007/2008 dalje, katerih izplačilo je delodajalec izvršil po veljavnosti pogodbe o štipendiranju, ki jo je sklenil s štipendistom, katerega štipendijo uveljavlja za sofinanciranje.
Delodajalec lahko prejema sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja
štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih
šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen
do sofinanciranja.
Sofinanciranje se izplačuje tudi v času
absolventskega staža do diplome, vendar
v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto.
5. Pogoji za pridobitev sofinanciranja
Do neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij po tem razpisu je upravičen
delodajalec, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
– je pravna oseba zasebnega prava,
fizična oseba ali je delodajalec v javnem
sektorju, s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na
podlagi pogodbe o zaposlitvi, razen organov državne uprave, samoupravnih lokalnih
skupnosti in drugih oseb javnega prava, če
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti,
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja glede na določila zakona, ki ureja
finančno poslovanje podjetij,
– je potrebo prijavil v skladu z določili
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti Zavodu RS za zaposlovanje in je bila ta potreba javno objavljena v skupnem razpisu kadrovskih štipendij
Zavoda RS za zaposlovanje za posamezno
šolsko/študijsko leto, na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje oziroma na oglasni
deski območne službe Zavoda RS za zaposlovanje, ki je prijavo prejel,
– izplačuje v šolskem/študijskem letu
2007/2008 kadrovsko štipendijo vsaj enemu
dijaku ali študentu za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogoji iz ZŠtip,
– zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za celotno dobo izobraževanja štipendista na posamezni stopnji
od letnika podelitve štipendije do zaključka
izobraževanja po posameznem programu in
na posamezni ravni izobraževanja,
– bo s štipendistom po končanem izobraževanju na ravni in programu izobraževanja,
ki je predmet pogodbe o štipendiranju, skle-
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nil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim
časom na ustreznem delovnem mestu za
nedoločen čas oziroma najmanj za toliko
let, kolikor šolskih/študijskih let bo delodajalec prejemal neposredno sofinanciranje
kadrovske štipendije s strani sklada; če se
pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa,
se trajanje zaposlitve preračuna na polni
delovni čas,
– ima s kadrovskim štipendistom medsebojna razmerja urejena s pogodbo o štipendiranju.
Pri tem je delodajalec za kadrovsko štipendiranje izbral in sklenil pogodbo o štipendiranju s štipendistom, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima status dijaka oziroma dijakinje ali
študenta oziroma študentke,
– ima katerega izmed sledečih statusov:
– državljan Republike Slovenije,
– državljan države članice Evropske
unije (EU) in Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) ali je družinski član osebe
s takim statusom v skladu z določili zakona,
ki ureja prebivanje tujcev, če ima dovoljenje
za stalno ali začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji,
– državljan države članice EU ali EGP
in je bil zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali je družinski član take osebe, če ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji,
– državljan tretje države, če ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji, ali je ožji družinski član
take osebe, kot ga določa zakon, ki ureja
prebivanje tujcev,
– ne prejema katere od štipendij iz 5.
člena ZŠtip razen kadrovske, torej ne prejema državne ali Zoisove štipendije ali štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence
po svetu, ali štipendije za državljane držav,
s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume
o sodelovanju na področju izobraževanja
oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti;
– ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja
enakovredni štipendijam po drugih predpisih
v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih
delodajalca;
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
– mu za isti študijski program in stopnjo
še ni bila odobrena štipendija javnega sklada po katerem izmed drugih razpisov, in
– izpolnjuje pogoje, določene v splošnih
aktih delodajalca.
6. Razmejitvena merila
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za vse prijavljene potrebe delodajalcev,
ki izpolnjujejo pogoje, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti delodajalci, ki so v prijavi prijavili višji delež potreb za tista področja izobraževanja, ki so opredeljena v Seznamu
vrst in področij izobraževanja, ki je priloga
k Pravilniku o dodeljevanju državnih štipendij (Ur. l. RS, št. 51/08).
Če ima več delodajalcev enak delež teh
potreb, se izbere vse delodajalce z enakim
deležem iz prejšnjega odstavka.
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7. Obveznosti delodajalca
Delodajalec, ki mu sklad neposredno sofinancira kadrovske štipendije, je v skladu
z določili pogodbe o sofinanciranju dolžan
skladu predložiti zahtevek za izplačilo in potrebne priloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Na podlagi potrditve zahtevka bo
sklad izvedel povračilo za izplačano kadrovsko štipendijo neposredno delodajalcu.
Delodajalec je dolžan s štipendistom, katerega kadrovsko štipendijo je sofinanciral
sklad, po zaključku izobraževanja, za katerega je prejemal štipendijo, skleniti pogodbo
o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora biti
sklenjena na ustreznem delovnem mestu za
polni delovni čas za nedoločen čas oziroma
najmanj za toliko let, kolikor šolskih/študijskih let bo delodajalec prejemal neposredno
sofinanciranje kadrovske štipendije s strani
sklada; če se pogodba o zaposlitvi sklene
z delovnim časom, ki je krajši od polnega
delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
Delodajalec mora po potrebi, najmanj
pa enkrat letno, poročati skladu o številu
štipendistov, višini podeljenih in izplačanih
štipendij, o vrsti in področjih izobraževanja
oziroma izobraževalnih programih, o zaključku izobraževanja štipendistov in zaposlitvi štipendistov ter trajanju te zaposlitve pri
delodajalcu po končanem izobraževanju.
Delodajalec je dolžan deset let po prenehanju pravice hraniti dokazila o namenski
porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo
predložiti skladu.
Delodajalec bo moral vrniti skladu sredstva, ki jih je prejel iz sklada, na način, določen v pogodbi, če štipendijsko razmerje
preneha, če štipendist:
– po svoji krivdi ni dokončal letnika, za
katerega je prejemal štipendijo,
– v času izobraževanja sklene pogodbo
o zaposlitvi ali se samozaposli,
– izgubi status dijaka ali študenta, razen
če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
– spremeni izobraževalni program brez
predhodnega soglasja delodajalca,
– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil
oziroma na podlagi predloženih dokazil ne
izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje
štipendije,
– po zaključenem izobraževanju sklene
pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem
ali se samozaposli.
Delodajalcu ni potrebno vrniti zneska
sofinanciranja kadrovske štipendije, ki ga
je prejel neposredno iz sredstev sklada,
v primeru prenehanja delodajalca zaradi
stečaja.
Delodajalec je dolžan dodeljena sredstva
za sofinanciranje kadrovskih štipendij nameniti izključno za sofinanciranje kadrovske
štipendije tistemu štipendistu, za katerega
je bilo sofinanciranje odobreno. Delodajalec
mora skladu omogočiti nadzor nad porabo
dodeljenih sredstev. Če bo sklad ugotovil,
da sredstva niso bila porabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena, ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico zahtevati od delodajalca takojšnje vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Delodajalec bo moral sredstva vrniti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila.

8. Zahtevana dokumentacija
Delodajalec mora do predpisanega roka
za oddajo vloge predložiti v celoti izpolnjen,
s strani zakonitega zastopnika podpisan
in žigosan razpisni obrazec. Prijave, ki ne
bodo vložene na razpisnem obrazcu, bodo
zavržene.
Izpolnjenemu in podpisanemu razpisnemu obrazcu mora kandidat predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
– vzorec pogodbe o sofinanciranju, ki je
priloga tega javnega razpisa, ki ga zakoniti zastopnik na vsaki strani parafira ter na
zadnji strani podpiše in žigosa, s čimer dokazuje, da je seznanjen z vsebino pogodbe
o sofinanciranju,
– podpisano izjavo zakonitega zastopnika delodajalca, da:
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja glede na določila zakona, ki ureja
finančno poslovanje podjetij,
– bo zagotavljal sredstva za celoten
čas trajanja izobraževanja na posamezni
stopnji od šolskega/študijskega leta podelitve štipendije do zaključka izobraževalnega
programa za vse za sofinanciranje prijavljene štipendiste,
– bo s za sofinanciranje prijavljenim
štipendistom po končanem izobraževanju
na ravni in programu izobraževanja, ki je
predmet pogodbe o štipendiranju, sklenil
pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim
časom na ustreznem delovnem mestu za
nedoločen čas oziroma najmanj za toliko
let, kolikor šolskih/študijskih let bo delodajalec prejemal neposredno sofinanciranje
kadrovske štipendije s strani sklada; če se
pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa,
se trajanje zaposlitve preračuna na polni
delovni čas,
– za sofinanciranje prijavljeni štipendisti izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa,
– je štipendije za sofinanciranje prijavljenim štipendistom podelil v skladu s svojim pravilnikom ali drugim notranjim aktom
delodajalca, ki ureja področje štipendiranja,
če delodajalec tak akt ima,
– pogodbo o štipendiranju, sklenjeno
z vsakim za sofinanciranje prijavljenim štipendistom,
– potrdilo o vpisu vsakega za sofinanciranje prijavljenega štipendista za šolsko/študijsko leto 2007/2008.
Vse izjave morajo biti originali, podpisani
s strani zakonitega zastopnika in žigosane. Če izjave ali razpisni obrazec podpiše
s strani zakonitega zastopnika pooblaščena
oseba, mora biti predloženo tudi veljavno
pooblastilo.
Druge priloge k razpisnemu obrazcu, ki
jih je izdal delodajalec, so lahko fotokopije originalnih dokumentov, ki jih prijavitelj
uradno označi z žigom oziroma napisom
»kopija enaka originalu«, žigom prijavitelja
in podpisom odgovorne osebe, ki je ugotovila istovetnost kopije z originalom. Sklad si
pridržuje pravico, da za tovrstne dokumente
naknadno zahteva original dokumenta na
vpogled.
Zahtevane priloge k razpisnemu obrazcu, ki jih ni izdal delodajalec, morajo biti originali ali uradno overjene fotokopije.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge
plačati upravno takso v višini 3,55 EUR
v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih),
ki jih nalepi na razpisni obrazec, oziroma z drugimi veljavnimi plačilnimi instru-
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menti na račun št. 01100-1000315637 11
96091-71110002-011510-08, o čemer predloži ob vlogi originalno dokazilo o plačilu.
9. Oddaja vloge in postopek izbire
Prijave morajo biti predložene v zaprti
kuverti, vidno označene z napisom »Vloga
na 49. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 16. junij 2008.
Za postopek dodelitve sredstev javnega
sklada se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od
ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, ki ne
bodo vložene na predpisanem prijavnem
obrazcu, bodo zavržene.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži eno vlogo za sofinanciranje,
v kateri prijavi vse obstoječe kadrovske štipendije, za katerih sofinanciranje se prijavlja. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji javnega razpisa.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana
na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog bodo
prijavitelji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da vloge v roku 8 dni od prejema
zahteve za dopolnitev dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo
dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev,
bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
Postopek vodi razpisna komisija. Na
podlagi predloga razpisne komisije bo direktor sklada vsakemu prijavitelju izdal odločbo o izidu javnega razpisa najkasneje
v roku, določenim z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku
15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi delodajalci.
Izbrani prijavitelji bodo s skladom sklenili
pogodbo o sofinanciranju, s katero se bodo
uredila medsebojna razmerja, pravice in obveznosti iz naslova neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij. Vzorec pogodbe
je priloga temu razpisu.
10. Varovanje podatkov
Delodajalec se s predložitvijo vloge na
javni razpis strinja z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo podatki o delodajalcu
in številu sofinanciranih kadrovskih štipendij
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do infor-

macij javnega značaja in zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
11. Dodatne informacije in dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od objave
javnega razpisa na voljo na spletni strani
sklada www.sklad-kadri.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno prevzeti
na sedežu sklada delavnik med 9. in 15. uro
osebno ali jo naročiti na telefonski številki
01/434-10-80 oziroma e-poštnem naslovu
info@sklad-kadri.si.
Dodatne informacije so na voljo na
e-poštnem naslovu stipendije@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak
delovni dan v času uradnih ur med 12. in 15.
uro pri Bogdani Kovač, tel. 01/434-58-84 ali
01/434-10-80.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom bodo
objavljeni na spletnem forumu na isti lokaciji
kot je objavljen razpis.
12. Evidence, podatki in poročanje
Sklad vodi evidenco štipendistov, ki prejemajo kadrovsko štipendijo, in delodajalcev, v skladu s 54. členom ZŠtip. Vsebino
evidence kadrovskih štipendistov določa 55.
člen ZŠtip. Vsebino evidence delodajalcev
določa 56. člen ZŠtip.
Podatki se zbirajo neposredno od delodajalcev in iz drugih uradnih zbirk osebnih
podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo
za to pooblaščeni organi in organizacije,
v skladu s 58. členom ZŠtip.
Varstvo podatkov se izvaja v skladu s 59.
členom ZŠtip.
Hrambo in arhiviranje podatkov določa
60. člen ZŠtip.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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podpore agencije ali ministrstva, pristojnega
za znanost, že vpisan v podiplomski študij,
se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer
se za vsak vpisani letnik doda eno leto.
III. Merila za ocenjevanje so: povprečna
študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na
dodiplomskem študiju; že zaključen znanstveni magisterij; vpis na podiplomski študij
za pridobitev znanstvenega naziva; prejete
nagrade oziroma priznanja; objavljeni članki
in sodelovanje pri raziskovalnem delu.
IV. Čas financiranja: usposabljanje mladega raziskovalca se bo pričelo predvidoma
1. 10. 2008. Izbrani mladi raziskovalec/raziskovalka bo sklenil z Ekoremediacijskim
tehnološkim centrom delovno razmerje za
določen čas do konca usposabljanja do
doktorata znanosti, in sicer največ štiri leta
in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni
doktorski študijski program oziroma največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani
v 3. stopnjo bolonjskega študijskega programa.
V. Rok in način oddaje prijav: kandidati
naj pošljejo prijave z dokazili in kratkim življenjepisom z navedbo prejetih nagrad oziroma priznanj, bibliografijo in opisom dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu
do 20. junija 2008 s priporočeno pošto na
naslov: Ekoremediacijski tehnološki center,
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, s pripisom:
»Ne odpiraj – Prijava na razpis za mladega
raziskvalca.« Izbor prijavljenih kandidatov
bo opravil Ekoremediacijski tehnološki center v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo
preveril izpolnjevanje pogojev.
VI. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo pri Bojani
Kroflič, tel. 03/42-44-601, 031/625-679 ali
preko elektronske pošte info@ertc.si.
Ekoremediacijski tehnološki center

Št. 018/2008
Ob-4856/08
Ekoremediacijski tehnološki center, Kidričeva ulica 25, Celje, na podlagi 12. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02 in spremembi, Uradno
prečiščeno besedilo Ur. l. RS, št. 22/06)
ter 22. člena Pravilnika o usposabljanju in
financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06 in
spremembi: Ur. l. RS, št. 5/07 in št. 39/07)
objavlja

Št. 302-7/2008
Ob-4854/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št.
89/07 in 31/08) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 15/08) Občina Črnomelj objavlja

javni razpis
za kandidata za mladega raziskovalca
v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor kandidata za mladega
raziskovalca pri mentorju, prof. dr. Danijelu
Vrhovšku na raziskovalnem področju biologija.
II. Pogoji za kandidiranje: mladi raziskovalec mora izpolnjevati razpisane pogoje in
vse ostale pogoje po Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št.
24/06 in spremembi Ur. l. RS, št. 5/07 in št.
39/07) – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva; ali ima zaključeno 2. stopnjo
bolonjskega študijskega programa ustrezne
smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; ali
ima zaključen znanstveni magisterij; starost
do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec brez finančne

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Črnomelj za leto
2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj, s sofinanciranjem naslednjih ukrepov,
ki so se izvajali v razpisnem obdobju na
območju Občine Črnomelj:
A) Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil
B) Sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije
Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij
in dotacij.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem. Kolikor bodo pri posameznem ukrepu sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrep, kjer bo prispelo večje število vlog.
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Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega
razpisa.
II. Višina razpisanih sredstev:
Višina sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je
30.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2008 na področju 14 – Gospodarstvo, glavni program
1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, podprogram 14029001
– Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, proračunska postavka 14004 – Podpore enotam malega gospodarstva (na primer: subvencioniranje obrestne mere), KTO
410201 – Pospeševanje podjetništva. Sredstva se dodelijo na osnovi določil javnega
razpisa, pravilnika in meril, ki so natančnejše opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Okvirna višina sredstev za posamezen
ukrep znaša:
– za ukrep »subvencioniranje obrestne
mere za dodeljevanje posojil« v predvideni
višini 20.000,00 EUR;
– za ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 10.000,00 EUR.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
– samostojni podjetniki posamezniki (pri
podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za
majhna podjetja smiselno upoštevajo);
– podjetja v zasebni ali mešani lasti z do
50 zaposlenimi. Podjetja morajo izpolnjevati pogoj za majhna podjetja iz 3. člena
veljavnega Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo;
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili zahtevo za vpis v Poslovni register
Slovenije in zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za
ustanovitev gospodarske družbe.
Na razpis se lahko prijavijo zgoraj omenjeni samostojni podjetniki posamezniki in
gospodarske družbe, ki:
– imajo sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj;
– imajo sedež dejavnosti izven Občine
Črnomelj, kolikor imajo poslovno enoto v Črnomlju, kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb
za nedoločen čas in investirajo na območju
Občine Črnomelj;
– ustrezajo merilom za malo gospodarsko družbo;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje;
– ne opravljajo dejavnosti ali sodijo
v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva,
premogovništva, transporta oziroma, ko ne
opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de minimis«;
– niso kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta in izguba
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta;
– niso za isti namen že prejeli javne vire
sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov;
– imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Črnomelj;
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– da pomoč ni neposredno povezana
z izvozno dejavnostjo podjetja.
2. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Črnomelj v razpisnem obdobju
do datuma, ki je določen za oddajo vlog. Pri
sredstvih, ki bojo dodeljena za ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne
dokumentacije« se bojo upoštevali stroški
nastali v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma,
ki je določen za oddajo vlog, kolikor upravičenci za omenjeni ukrep v tem obdobju še
niso prejeli proračunskih sredstev občine.
3. Sredstva za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno
dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega
namena oziroma so zanj nujno potrebna.
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni
učinek in niso namenjena samo zniževanju
stroškov podjetja.
4. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de
minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel
200.000,00 EUR, v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
5. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
6. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov ali je prejemnik prekršil določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti
prejeta sredstva v enakem znesku, skupaj
z zakonitimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva nakazila do dneva vračila.
Posebni pogoji in merila za posamezne
ukrepe:
A) Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil
Namen ukrepa je spodbujanje investiranja:
– nakup zemljišč za poslovne prostore;
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva;
– odpiranje novih delovnih mest.
Posebni pogoji za pridobitev sredstev:
– investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v občini Črnomelj vsaj 3 leta
po končani investiciji oziroma se lahko nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost;
– pomoč za nove zaposlitve se lahko dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve;
– izpolnitev kriterijev zaposlitve se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12
mesecev.
Višina pomoči:
– prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obresti za posojila, ki jih odobrijo pristojne
institucije in ustrezajo namenom iz pravilnika;

– višina subvencije se bo dodeljevala na
podlagi meril, ki so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji in na osnovi katerih bo
s točkami ovrednotena posamezna vloga;
– višina pomoči se lahko dodeli do višine
5,19 odstotne točke dogovorjene obrestne
mere posojila za tekoče leto;
– posamezni prosilec lahko v letu 2008
prejme tovrstna sredstva v obliki subvencije
do višine 2.090,00 EUR. Subvencije do višine 210,00 EUR se ne dodeljujejo.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški
nakupa opreme za opravljanje dejavnosti
in stroški nakupa opreme, ki je povezana
z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote
malega gospodarstva;
– stroški nematerialnih investicij, z namenom odpiranja novih delovnih mest.
Zahtevana dokumentacija:
– izpolnjen prijavni obrazec »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje
posojil«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– izjava o zagotavljanju lastnih sredstev
v skladu z razpisnimi pogoji;
– izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov, izjavo, da za iste
upravičene stroške, za katere se uveljavlja
subvencija, ne prejema pomoči po drugih
predpisih oziroma, da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene
predpisane vrednosti;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe izpisek iz
sodnega registra pristojnega sodišča za
gospodarske družbe, z vsemi prilogami in
naknadno vpisanimi spremembami;
– za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije
– AJPES (z vsemi prilogami in naknadno
vpisanimi spremembami);
– za fizične osebe potrdilo o stalnem
bivališču, ki ni starejše od 30 dni;
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje.
– Drugo ustrezno odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti, kolikor je ta potrebna;
– s strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem
namenskem posojilu, amortizacijski načrt za
tekoče leto ter drugi dokumenti, ki izkazujejo
upravičene stroške (kupoprodajno pogodbo,
predračune, račune, če gre za nakup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbeno dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del, če gre za
gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov);
– fotokopije obrazcev prijav delavcev
v zavarovanje, če gre za odpiranje novih
delovnih mest;
– kratek opis namena posojila, če le-ta ni
razviden iz pogodbe o odobrenem posojilu;
– kopije dokazil ali potrdilo posojilodajalca o že plačanih obrestih za leto 2008;
– kolikor je sedež dejavnosti podjetja
izven Občine Črnomelj in ima podjetje samo
poslovno enoto v Občini Črnomelj, morajo
biti vlogi priloženi obrazci M-1/M-2, iz katerih
je razvidno, da so te osebe zaposlene za
nedoločen čas;
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– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave
o plačanih davčnih obveznostih.
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji
dve leti (2006 in 2007) potrjene s strani
AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2006 in 2007) potrjene
s strani AJPES-a.
– Parafiran vzorec pogodbe.
B) Sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije
Namen ukrepa:
– sredstva za prijave podjetij na razpise
na državni oziroma mednarodni ravni so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov
za pripravo projektov, ki so predmet prijave
na državne ali mednarodne razpise in ki so
dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za
katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Posebni pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo
še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za
nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev
ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni
proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
Višina pomoči:
– prosilec lahko zaprosi za sofinanciranje investicijske in razpisne dokumentacije,
ki ustreza namenom iz pravilnika;
– pomoč se lahko dodeli v višini do 50%
stroškov priprave investicijske in razpisne
dokumentacije, vendar ne več kot 2% od
celotne vrednosti investicije.
Upravičeni stroški:
– del stroškov priprave projektov, ki so
predmet prijave na državne ali mednarodne
razpise, in ki so dejansko nastali, so vezani
na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Zahtevana dokumentacija:
– izpolnjen prijavni obrazec »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– izjava o zagotavljanju lastnih sredstev
v skladu z razpisnimi pogoji;
– izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov, izjavo da za iste
upravičene stroške, za katere se uveljavlja
subvencija, ne prejema pomoči po drugih
predpisih oziroma, da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene
predpisane vrednosti;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe izpisek iz
sodnega registra pristojnega sodišča za
gospodarske družbe, z vsemi prilogami in
naknadno vpisanimi spremembami;

– za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije
– AJPES z vsemi prilogami in naknadno
vpisanimi spremembami;
– za fizične osebe potrdilo o stalnem
bivališču, ki ni starejše od 30 dni;
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost, mora predložiti še obrtno dovoljenje.
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave
o plačanih davčnih obveznostih.
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji
dve leti (2006 in 2007) potrjene s strani
AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2006 in 2007) potrjene
s strani AJPES-a.
– Predstavitev projekta, ki je predmet prijave na razpis (Potrebno je navesti: kdo je
javni razpis razpisal; projekt, s katerim se
je prijavitelj prijavil na javni razpis in kratko
predstavitev ciljev oziroma rezultatov projekta; vrednost projekta; zaprošena sredstva; rezultat prijave – odobrena sredstva
v EU/prijavitelj s prijavo ni uspel). Če se je
prijavitelj prijavil z različnimi projekti, opiše
vsakega posebej;
– fotokopije računov za pripravo investicijske in razpisne dokumentacije ter dokazila o njihovih plačilih;
– investicijska in razpisna dokumentacija, ki je predmet vloge za sofinanciranje;
– parafiran vzorec pogodbe.
IV. Vsebina vloge: za vsak posamezen
ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je
popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu predloži
pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
V. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najpozneje do
petka 8. avgusta 2008 (velja poštni žig), na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj. Vloge se oddajo za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene za vsak
ukrep posebej z oznako:
1. »Ne odpiraj – JR-MG – subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil«;
2. »Ne odpiraj – JR-MG – sofinanciranje
stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«.
Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, so dolžni za vsako posojilo posredovati
samostojno vlogo, razen v primeru, da je
vlagatelj vloge pridobil dva ali več posojil za
isti namen od različnih posojilodajalcev.
VI. Obravnava vlog in obveščanje o razpisu:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan. Odpiranje vlog bo najpozneje v roku
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15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje ni
javno.
2. Vse pravočasno prispele popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi določil javnega razpisa, pravilnika in
meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vse prispele vloge bodo ocenjene
na podlagi pravočasno oddane in popolne
vloge.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osem dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Na podlagi predloga pristojnega odbora za gospodarstvo, župan s sklepom odloči
o višini dodeljenih sredstev in ga posreduje
prosilcem najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o odobritvi sredstev je
dokončen.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi.
7. Po odobritvi sredstev sklene vsak
upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj,
v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank.
8. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja za to pristojni organ občinske uprave.
VII. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave Javnega razpisa v Uradnem listu RS, do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj,
http://www.crnomelj.si in na sedežu Občine
Črnomelj (sprejemna pisarna).
VIII. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila
oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Tanja Ivanušič, tel. 07/30-61-122,
e- mail: tanja.ivanusic@crnomelj.si, v času
uradnih ur.
Občina Črnomelj
Ob-4855/08
Na podlagi sprejetega proračuna Občine
Mozirje za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 124/07 in
40/08), Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00, 62/00, 114/01 in 20/06), Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje
za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l.
RS, št. 24/08) Občina Mozirje objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Mozirje v letu 2008
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Mozirje v letu 2008.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošni finančni določbi:
1. Upravičeni stroški se nanašajo na:
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
– pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev.
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2. Za ukrep A): dokazila/plačani računi
za izvedene investicije, ki jih upravičenec
priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega
obdobja.
Upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki so nastali po 1. 1. 2008 do vključno
31. 12. 2008.
Za ukrep B): predložiti seznam lokalnih,
odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno.
Upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki so nastali po 1. 1. 2007 do vključno
31. 12. 2008.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A) Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Obseg razpoložljivih sredstev: 6.000€.
Namen ukrepa: namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč za boljšo učinkovitost
in strokovnost primarnih kmetijskih pridelovalcev ter prispevati k njegovi dolgoročni
sposobnosti preživetja.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
Upravičenci:
1. Društva in združenja
Občina Mozirje z izvajalci, ki so upravičenci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo
le-teh ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev 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.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
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2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– 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:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih 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).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50% upravičenih stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
B) Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev
Obseg razpoložljivih sredstev: 2.000€.
Namen ukrepa: zaradi neekonomskih
prevozov v odročnih, razpršenih območjih
občine pokrivati dodatne stroške transporta
in opreme.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na odročnih območjih.
Predmet podpore: pokrivanje dodatnih
stroškov prevoza (transporta in opreme).
Upravičenci:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani in opravljajo
gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta,
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje
dostopnih progah.

Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči,
– do 50% upravičenih stroškov za prevoz
(transport in opremo).
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti:
upravičeni stroški po tem razpisu le tisti,
ki so nastali za ukrep A) po 1. 1. 2008 do
vključno 31. 12. 2008 in za ukrep B) po 1. 1.
2008 do vključno 31. 12. 2008.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno
30. 6. 2008 (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
– kmetijstvo 2008«.
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 razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in
obravnava komisija, 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. Komisija pripravi predlog razdelitve
ter dokončno razdelitev sredstev predlaga
v potrditev županu. Komisija v primeru, ko
zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko določi najvišji znesek sredstev na vlagatelja.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Mozirje v osmih
dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki
bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Mozirje bo z izbranimi izvajalci
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo
izvedbe plačil ter medsebojne pravice in
obveznosti.
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 Mozirje: http://www.mozirje.si
ali pa v sprejemni pisarni Občine Mozirje,
Šmihelska cesta 2, Mozirje, vsak dan do
izteka prijave na razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije: Ivo Glušič, tel. 03/839-33-00 ali na elektronskem
naslovu: ivo.glusic@mozirje.si.
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A. tehniþne podpore v kmetijstvu

SOFINANCIRANJE TEHNIýNE PODPORE
Vlagatelj:
Naslov :
Davþna številka:
Matiþna številka:
Številka raþuna:
Banka, pri kateri
je odprt raþun:

Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:

I. PODATKI O VLAGATELJU IN PROGRAMU
Predstavitev delovanja vlagatelja (stanovsko, interesno združenje (društvo) oziroma
organizacija, registrirana za izvajanje aktivnosti tehniþne podpore na podroþju kmetijstva na
obmoþju obþine Mozirje)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Predstavitev programa tehniþne podpore, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
II. PREDVIDENI STROŠKI:
(podþrtajte ustrezno):
- stroški organiziranja programa usposabljanja in izobraževanja,
- stroški udeležbe na forumih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah
- stroški organizacije forumov, delavnic, strokovnih ekskurzij
- stroški udeležbe na tekmovanjih
- stroški organizacije tekmovanj
- stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih
iz obþine Mozirje)
- stroški vzpostavitve internetne strani.
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III. FINANýNI PLAN IZVEDBE PROGRAMA
A. Obseg že nastalih stroškov programa (od 01.01.2008 do zakljuþka razpisa):
_______________ EUR
B. naþrtovani stroški izvedbe programa tehniþne podpore (ki so predmet javnega
razpisa ter bodo nastajali od prejema sklepa o dodelitvi sredstev do 31.12.2008):
______________ EUR.

IV. IZJAVA KONýNEGA PREJEMNIKA
Izjavljam,
- da za isti namen iz naslova obþinskih, državnih ali mednarodnih virov (ustrezno obkrožite):
a. nisem prejel(a) nobenih sredstev od države, obþine ali drugih javnih virov
b. sem prejel(a) sredstva iz državnih, obþinskih in drugih javnih virov
_______________________________________________________________________
(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev)

c. sem zaprosil(a) za dodelitev sredstev
_______________________________________________________________________
(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev)

- da so vsi navedeni podatki toþni in resniþni
- da so razpisana sredstva nujna za obstoj in razvoj kmetijstva v obþini
- da sprejemamo vse pogoje navedene v JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV SREDSTEV
FINANýNE POMOýI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V
OBýINI MOZIRJE v letu 2008 in v pripadajoþi razpisni dokumentaciji
- da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom.

V ___________________, dne: ____________

Vlagatelj:
(podpis)

V. OBVEZNE PRILOGE:
-

vloga na obrazcu tehniþne podpore v kmetijstvu
predraþuni 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, …).
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B. transport iz odroþnih krajev

POKRIVANJE DODATNIH STROŠKOV TRANSPORTA IN OPREME IZ ODROýNIH
KRAJEV
Vlagatelj:
Naslov :
Davþna številka:
Matiþna številka:
Številka raþuna:
Banka, pri kateri
je odprt raþun:

Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:

I. PODATKI VLAGATELJA O PROGRAMU TRANSPORTA
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza (transporta in opreme) - opis obmoþja transporta:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
II. FINANýNI PLAN IZVEDBE PROGRAMA
A. Obseg že nastalih stroškov programa (od 01.01.2008 do zakljuþka razpisa):
_______________ EUR
B. naþrtovani stroški izvedbe programa tehniþne podpore (ki so predmet javnega
razpisa ter bodo nastajali od prejema sklepa o dodelitvi sredstev do 31.12.2008):
______________ EUR.
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III. IZJAVA KONýNEGA PREJEMNIKA
Izjavljam,
- da za isti namen iz naslova obþinskih, državnih ali mednarodnih virov (ustrezno obkrožite):
a. nisem prejel(a) nobenih sredstev od države, obþine ali drugih javnih virov
b. sem prejel(a) sredstva iz državnih, obþinskih in drugih javnih virov
_______________________________________________________________________
(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev)

c. sem zaprosil(a) za dodelitev sredstev
_______________________________________________________________________
(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev)

- da so vsi navedeni podatki toþni in resniþni
- da so razpisana sredstva nujna za obstoj in razvoj kmetijstva v obþini
- da sprejemamo vse pogoje navedene v JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV SREDSTEV
FINANýNE POMOýI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V
OBýINI MOZIRJE v letu 2008 in v pripadajoþi razpisni dokumentaciji
- da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom.

V ___________________, dne: ____________

Vlagatelj:
(podpis)

IV. OBVEZNE PRILOGE:
-

vloga na obrazcu transport iz odroþnih krajev
seznam lokalnih, odroþnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno
dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …).

Občina Mozirje
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Št. 410-0100/2008-2
Ob-4857/08
Občina Divača Kolodvorska ulica 3/a,
615 Divača, objavlja na podlagi 6. člena
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo na območju Občine Divača
(Uradni list RS, št. 37/08)
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov na
področju ljubiteljske kulture v Občini
Divača – za leto 2008
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 20.000,00 EUR.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– društva in njihove zveze, ki so registrirana kot kulturna društva in tudi opravljajo
dejavnost kulturnih društev in imajo sedež
na območju Občine Divača,
– ostala društva, ki niso registrirana izključno kot kulturna društva ali sploh niso
registrirana kot kulturna društva pod pogojem, da so organizatorji kulturnega projekta
iz 4. točke tega razpisa in imajo sedež na
območju Občine Divača,
– skupina društev iz prve in druge alineje te točke, ki so soorganizatorji kulturnega
projekta iz 4. točke tega razpisa.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– projekt se mora realizirati v letu razpisa,
– projekt mora biti finančno uravnotežen (skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov se morajo ujemati,
prihodki=odhodki),
– je nekomercialne narave (pomeni, da
projektu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena – za izvedbo projekta se ne
prejme plačila),
– projekt resorno ne spada na drugo področje kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.
4. Iz proračuna Občine Divača se po tem
razpisu sofinancirajo:
– kulturni projekti izvedeni na območju
Republike Slovenije,
– kulturni projekti izvedeni v tujini.
V skladu s tem razpisom je kulturni projekt definiran kot zaokrožena programska
enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti in je izražena v obliki gostovanj, na
področjih glasbene dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba), gledališke in lutkovne
dejavnosti, plesne dejavnosti, likovne dejavnosti in več-zvrstne dejavnosti (dejavnost, ki
združuje našteta področja).
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo
v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na
spletni strani http://www.divaca.si). Vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi
z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/73-10-937.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Kulturni projekti na področju ljubiteljske kulture
– leto 2008« osebno ali po pošti v roku 20
dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka

za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli
najkasneje v roku osmih dni po njegovem
sprejemu.
Občina Divača
Št. 320-01-0006/2008
Ob-4858/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/07, 17/07, 8/08;
v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2008
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/07, 8/08),
objavlja Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Velenje v letu
2008
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto
2008 v Mestni občini Velenje po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se
dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 3)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepa 1 in 2, opredeljena v poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v poglavju V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen v poglavju V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
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V. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša skupaj 25.188 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
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– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na
OMD;
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– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let) v petih letih od vzpostavitve
kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost
pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo
biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je
določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 EUR na
OMD iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2008 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom 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.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni. V letu 2008
je višina sofinanciranja s strani občine do
10% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov;
– znesek
sofinanciranja
zavarovanja živali za primer bolezni znaša do
5 EUR/žival;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 EUR na upravičenca na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj,
kot je določen najmanjši znesek dodeljene
pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 3
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten letni program
dela izvajalca izobraževanj oziroma storitev
z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana
v javnem razpisu;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
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– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
1.000 EUR / program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– 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:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih 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).
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:

– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev 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 (Uradni list
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,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
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– upravičenci morajo po končani investiciji 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, kar
dokazuje s 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.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 200 EUR, največji pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
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.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/ (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Mestni občini Velenje –
Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje
(kletni prostori). Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008,
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– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za gospodarstvo in finance, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo
biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2008«
od začetka razpisa do vključno 24. junija
2008. Šteje se, da je vloga pravočasna,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana
osebno v vložišču Mestne občine Velenje,
kletna etaža.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/896-16-90 (Mojca Kodrič).
Mestna občina Velenje
Št. 478-105/2008
Ob-4859/08
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 19.
in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi št.
410-137/2007 z dne 8. 5. 2008 o letnem
načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
– prečiščeno besedilo in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem
občine št. 478-105/2008, ki ga je sprejel
župan dne 20. 5. 2008, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
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1. zasedeno neprofitno stanovanje
v večstanovanjski stavbi na naslovu Polje
10a v Zagorju ob Savi, št. A/III-7 v izmeri 57,82 m2, podvložek št. B/37, s pripadajočo kletjo št. A-III-7 v izmeri 1,24 m2,
podvložek št. B-10, vpisano v z.k. vl. št.
E-10 k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena
je 46.736,00 €,
2. zasedeno neprofitno stanovanje št.
18-Po/16 na podstrešju s pripadajočo kletjo št. 18-Po/16 v skupni izmeri 53,35 m2
z identifikatorjem 116.E, v stavbi na naslovu
Cesta zmage 18 v Zagorju ob Savi, vpisano
v z.k. vl. št. 1353/62, k.o. Zagorje-mesto,
izhodiščna cena je 40.332,00 €,
3. zasedeno neprofitno stanovanje št. 1
v I. nadstropju s pripadajočo kletjo št. 1
v skupni izmeri 92,10 m2 z identifikatorjem
1.E, v stavbi na naslovu Izlake 15, 1411 Izlake, vpisano v z.k. vl. št. 364/3, k.o. Izlake,
izhodiščna cena je 71.377,00 €,
4. zasedeno neprofitno stanovanje
s stanovanjskim objektom na lokaciji Cesta 20. julija 40 (na območju industrijskega kompleksa IGM), parc. št. 1885, vl. št.
299, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena
je 29.880,00 €,
5. zasedeno neprofitno stanovanje št. 5
v I. nadstropju s pripadajočo kletjo št. 5
v skupni izmeri 46,40 m2 z identifikatorjem
5.E, v stavbi na naslovu Polje 24 v Zagorju ob Savi, vpisano v z.k. vl. št. 1290/5,
k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena je
33.315,00 €.
Predmetna neprofitna stanovanja so
obremenjena z najemnimi razmerji za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
V izhodiščno vrednost stanovanj davek
na promet nepremičnin ni vključen in ga
plača kupec.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 9. junija 2008 plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, za
katero daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine št.
01342-0100018358, ki je odprt pri UJP Ljub
ljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti
k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani
izbiri.
3. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
4. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku
roka za uveljavitev predkupne pravice. Če
izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa
zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena

sestavina pravnega posla. Neupoštevanje
pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
6. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo
v skladu s 45. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin.
7. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo brezplačno vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce,
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik
predloži fotokopijo registracije (dokumenti,
ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali
s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV
za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, (datum vplačila varščine mora biti najkasneje
9. junij 2008),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 2.000,00 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo - najnižji znesek višanja
je 2.000,00 EUR.
10. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa
bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
11. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07).
13. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
14. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
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Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 11. junija 2008 do 10. ure, ne glede na
vrsto prenosa na naslov: Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, z oznako: »ne odpiraj-ponudba na
javni razpis za prodajo stanovanj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki
je zainteresiranim ponudnikom brezplačno
na voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro
v Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati
obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi dne
11. junija 2008 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo v občinski upravi
vsak delovni dan na tel 03/565-57-02 ali
565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 352-8/2008
Ob-4860/08
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03), proračuna Občine Žiri za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 118/07), sprejetega programa
prodaje premoženja Občine Žiri za leto 2008
in posamičnih programov prodaje občinskega stvarnega premoženja, sprejetih na 7.
redni seji Občinskega sveta Občine Žiri dne
23. 12. 2007
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup stavbnega
zemljišča za individualno stanovanjsko
gradnjo
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je zazidljivo stavbno
zemljišče, parcela št. 864, k.o. Žirovski vrh,
v izmeri 3.280 m2. Zemljišče je na pobočju,
orientiranem proti JV, nad območjem zazidalnega načrta Plastuhova grapa, ca. 1 km
vzhodno od centra mesta Žiri na vznožju
Žirovskega vrha.
Območje, katerega del je parcela 864,
k.o. Žirovski vrh, je z občinskimi prostorskimi planskimi dokumenti namenjeno čisti
individualni stanovanjski gradnji. Urejalo se
bo z lokacijskim načrtom.
Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega
zemljišča je 184.664 EUR oziroma 56,30
EUR/m2.
Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin.
Pred začetkom posega na zemljišča je
potrebno izdelati lokacijski načrt in zemljišče
komunalno opremiti.
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno.

II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe:
1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki
ni starejše od 30 dni, fizične osebe pa kopijo
osebnega dokumenta.
2. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (pravne osebe
naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe,
številko transakcijskega računa ponudnika,
davčno in matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov
ter kontaktno osebo ponudnika, fizične osebe pa davčno in matično številko ter številko
računa in ime banke).
3. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
4. Ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudbe plačati varščino
v znesku 10.000 EUR, kot garancijo za resnost ponudbe, na račun Občine Žiri, št.
01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti, v roku
8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku
pa bo vračunana v kupnino.
5. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni
od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in izgubi pravico do
vračila varščine. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru izgubi pravico
do vračila varščine.
6. Notarski stroški, stroški dajatev na
promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko
predlaga vsaka od pogodbenih strank.
7. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo,
da se strinja z v razpisu določenimi pogoji
prodaje.
8. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Občina lahko začeti postopek
do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za odkup stavbnega
zemljišča PG – ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 12. 6. 2008 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 16. 6. 2008 ob 13.
uri, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1,
I. nadstropje in bo javno.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri
pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/50-50-716,
e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/50-50-718, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kan-
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didati obveščeni v roku največ 30 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
Občina Žiri
Št. 352-9/2008
Ob-4861/08
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03), proračuna Občine Žiri za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 118/07), sprejetega programa
prodaje premoženja Občine Žiri za leto 2008
in posamičnih programov prodaje občinskega stvarnega premoženja, sprejetih na 7.
redni seji Občinskega sveta Občine Žiri dne
23. 12. 2007
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup stavbnega
zemljišča in izgradnjo večstanovanjskih
objektov
I. Predmet prodaje
Predmet razpisa je prodaja stavbnih zemljišč s parcelnimi številkami 903/1, 903/3,
903/8, 327/6, vse k.o. Dobračeva, v skupni izmeri 5646 m2. Zemljišča so locirana
v širšem območju centra Žirov in so del
kompleksa, ki je z občinskimi prostorskimi
planskimi dokumenti opredeljen za namen
blokovne gradnje.
Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega zemljišča je 739.626 EUR oziroma
131 EUR/m2.
Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe:
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno.
1. Osnovne pogoje gradnje na stavbnem zemljišču, ki je predmet prodaje, določa Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri (Ur. l. RS,
št. 37/08). Ta določa maksimalno etažnost
objektov K+P+4.
Na predmetnem zemljišču je ponudnik
oziroma kupec dolžan zgraditi tri večstanovanjske objekte.
Od teh je eden večji, s ca. 35 stanovanji
(8 enočlanskih, 13 dvočlanskih, 13 tričlanskih in 1 petčlansko) dva pa manjša s po
ca. 9 stanovanji (3 dvočlanska, 3 tričlanska
in 3 štiričlanska).
Manjša odstopanja od navedene strukture so možna.
Gradbeno zemljišče mora kupec za gradnjo ustrezno komunalno opremiti. Skladno s projektom in pridobljenim gradbenim
dovoljenjem mora urediti okolico objektov
in zgraditi potrebno število parkirnih mest.
Zagotoviti mora kvaliteto izvedbe v skladu
z veljavnimi gradbenimi standardi.
2. Notarski stroški, stroški dajatev na
promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko
predlaga vsaka od pogodbenih strank.
3. Z zgrajenimi stanovanji lahko ponudnik prosto razpolaga oziroma jih proda na
trgu.
4. Večji objekt s 35 stanovanji mora biti
zgrajen in predan namenu najkasneje v roku
24 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe, manjša objekta s po 9 stanovanji pa
v odvisnosti od povpraševanja na trgu po
stanovanjih, vendar najkasneje do konca
leta 2011.
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5. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki morajo predložiti dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni.
6. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (naziv ponudnika,
naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika, davčno in matično
številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika).
7. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine, in
plačilne pogoje.
8. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika
ne vodi prisilna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež.
9. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
10. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
11. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
12. Ponudnik mora predložiti potrdilo, da
v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
13. Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe, ki jo izda prvorazredna banka ali zavarovalnica, v višini
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
14. Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90
dni od roka za predložitev ponudb.
15. Ponudnik mora ponudbi predložiti
originalno izjavo banke ali zavarovalnice,
da bo pridobil garancijo za dobro izvedbo
obveznosti iz točk 1 in 4 tega razpisa v višini 60.000,00 EUR, ki jo bo predložil, če bo
izbran kot kupec.
16. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni
od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil in lahko ponudnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe. Kupec
mora plačati kupnino najkasneje v osmih
dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem
primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in vnovči garancijo za resnost
ponudbe.
17. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi
pogoji prodaje.
18. Objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
tega razpisa. Občina lahko začeti postopek

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
z oznako »Ponudba za odkup stavbnega
zemljišča S7 – ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 16. 6. 2008 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 16. 6. 2008 ob 14.
uri, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1,
I. nadstropje in bo javno.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri
pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/50-50-716,
e-mail: ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/50-50-718, e-mail: franci.kranjc@obcina.ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
Občina Žiri
Št. 306/2008
Ob-4929/08
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z rebalansom proračuna Občine
Trbovlje za leto 2008 (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/08) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
a) Nepremičnina s parc. št. 819/3 k.o.
Knezdol, ki v naravi predstavlja dvorišče.
Skupna površina nepremičnine, ki se
prodaja, znaša 912 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 22.052,16 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
b) Solastniški delež nepremičnin s parc.
št. 773/17 in 819/13, obe k.o. Knezdol, vpisani v vl. št. 650 k.o. Knezdol, ki v naravi
predstavljata poslovno stavbo.
Skupna površina nepremičnin, ki se prodajata, znaša 222,50 m2.
Izklicna cena za navedeni nepremičnini
znaša 210.440,00 EUR. V ceni ni zajet 2%
davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti
poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 30. 5.
2008 na Občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 42. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 4. 6. 2008, do 12. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.

4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako za nepremičnino pod črko a: Ponudba za nakup
nepremičnine s parc. št. 819/3 k.o. Knezdol
– ne odpiraj, za nepremičnine pod črko b:
ponudba za nakup nepremičnin s parc. št.
773/17 in 819/13, obe k.o. Knezdol – ne odpiraj; s podpisom oziroma žigom na pregibu
ovojnice, kjer se le-ta zapre.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
3. 6. 2008 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine za katero bo dana
ponudba, in jo nakazati na vplačilni račun
pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem
za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine pod črko a: ponudba za nakup nepremičnine s parc. št. 819/3, k.o. Knezdol,
za nepremičnine pod črko b: ponudba za
nakup nepremičnin s parc. št. 773/17 in
819/13, obe k.o. Knezdol.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od
soglasja občinskega sveta k prodaji in poravnati kupnino v celoti, najkasneje v 8 dneh
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe
oziroma od izdaje računa s strani prodajalca. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je
odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe
za vse nepremičnine, ki so predmet tega
razpisa, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 4. 6. 2008 ob 12.30, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmeti prodaje se prodajajo po
principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši ponudnik za vse
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa,
bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo
ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
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opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/56-27-912. Kontaktna oseba je Jana
Škorjanc.
Občina Trbovlje
Št. 306/2008
Ob-4930/08
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Rebalansom proračuna Občine
Trbovlje za leto 2008 (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/08) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
a) stanovanje št. 7, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Gimnazijska cesta 15 e, Trbovlje, v skupni površini 68,10 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Trbovljah, v podvložku
št. 2525/106 k.o. Trbovlje. Stanovanje je
zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno
najemno pogodbo za neprofitno najemnino
za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 61.324,00 EUR.
b) stanovanje št. 3, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Savinjska
cesta 4, Trbovlje, v skupni površini 72,60 m2.
Etažna lastnina za stavbo še ni urejena.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki
ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 66.000,00 EUR.
c) stanovanje št. 13, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg svobode
32, Trbovlje, v skupni površini 71,25 m2 in je
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v podvložku št. 2578/108 k.o.
Trbovlje. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za
neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 55.921,00 EUR.
d) stanovanje št. 3, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Šuštarjeva kolonija 12, Trbovlje, v skupni površini
78,30 m2. Etažna lastnina za stavbo še ni
urejena. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za
neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 53.400,00 EUR.
e) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Globušak 1, Tr-

bovlje, v skupni površini 101,17 m2. Etažna
lastnina za stavbo še ni urejena. Stanovanje
je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno
najemno pogodbo za neprofitno stanovanje
za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 73.784,00 EUR.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 30. 5.
2008, na Občinski upravi Občine Trbovlje,
v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 42. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 4. 6. 2008, do 12. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici s podpisom oziroma
žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za
nakup stanovanja na naslovu Gimnazijska
cesta 15e/Savinjska cesta 4/Trg svobode
32/Šuštarjeva kolonija 12/Obrtniška cesta
20 – ne odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
3. 6. 2008, plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun
pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za
javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja na naslovu Gimnazijska cesta 15e/Savinjska cesta 4/Trg svobode 32/Šuštarjeva
kolonija 12/Obrtniška cesta 20.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev stanovanja, plačilo davčnih dajatev,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
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lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 4. 6. 2008, ob 12.30, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
18. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912. Kontaktna oseba je Jana
Škorjanc.
Občina Trbovlje
Št. 671/2-2008
Ob-4932/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika za
vrednotenje športnih programov in objektov
v občini in Starše (MUV, št. 38/99) Občina
Starše objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športnih programov in objektov
v Občini Starše za leto 2008
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za oprav
ljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih in imajo sedež v Občini Starše,
– da imajo zagotovljeno vadbo 35 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravilnika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.
II. V letu 2008 bomo (so)financirali naslednje programe:
1.0. Športna vzgoja otrok, mladine,
2.0. Športna rekreacija,
3.0. Kakovostni šport,
4.0. Vrhunski šport,
5.0. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
6.0. Promocijska dejavnost, športne prireditve,
7.0. Športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– število registriranih članov,
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– vadbeno skupino s poimenskim seznamom vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziroma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte
mora vsebovati:
– dokumentacija (priglasitev del),
– finančna konstrukcija,
– fotokopije predračunov oziroma računov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti, na naslov: Občina
Starše 93, 2205 Starše, s pripisom Javni
razpis-Šport 2008.
V. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe.
Občina Starše
Št. 322-3/2008
Ob-4933/08
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2008 (Uradni list
RS, 32/07, 33/08), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna (Uradni list RS,
št. 50/07) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih
društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov turističnih društev V Mestni
občini Nova Gorica za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov turističnih
društev z naslednjimi vsebinami:
A: organizacija in izvajanje prireditev,
B: promocijsko-turistična dejavnost, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja celovitih turističnih
proizvodov, akcije na področju ohranjanja
naravne in kulturne dediščine ter akcije za
spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
– programi in projekti, ki se ne izvajajo
na območju Mestne občine Nova Gorica.
Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične
ponudbe Mestne občine Nova Gorica;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo
iz posebnih proračunskih postavk oziroma,
ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Nova Gorica;
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima
prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju;
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike,
vode, ogrevanja ...);
– programi in projekti Turistične zveze
Nova Gorica.
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II. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora
prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne
občine Nova Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti
razvidno, da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter
njegove dejavnosti in naloge, morajo biti
pretežno s področja turizma;
– prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju iz prejšnje alinee najmanj
eno leto pred dnevom vložitve prijave na
javni razpis;
– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo;
– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov;
– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega
razpisa, če je na njem sodeloval.
Sredstva se izplačajo pod pogojem, da
prijavitelj najkasneje do 3. 11. 2008 predloži račune oziroma predračune za izvedbo
programov oziroma projektov, za katere so
mu bila z odločbo, izdano na podlagi tega
javnega razpisa, sredstva dodeljena.
III. Merila
Komisija za sofinanciranje programov in
projektov turističnih društev v Mestni občini
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih programov
in projektov upoštevala naslednja merila:
(1) Promocijsko-turistična dejavnost (do
35 točk),
a) nastop na turističnih in drugih sejmih
(5 točk),
b) izdaja
promocijskega
materiala
(10 točk),
c) prevod internet strani v en tuj jezik
(5 točk),
d) prevod internet strani v več tujih jezikov (10 točk),
e) vzdrževanje spletnih strani (5 točk).
(2) Urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije (do 15 točk),
a) postavitev označevalnih in info tabel
(10 točk),
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel
(5 točk).
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov (do 20 točk),
a) oblikovanje tematskih turističnih pro
izvodov (do 10 točk),
c) ustvarjanje novih turističnih proizvodov
in storitev (do 10 točk).
(4.1.) Organizacija in izvedba prireditve
(do 73 točk),
a) enodnevna prireditev ali prireditev
med 500 in 1000 obiskovalci (5 točk),
b) dvodnevna prireditev ali prireditev
med 1000 in 3000 obiskovalci (8 točk),
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad
3000 obiskovalcev (12 točk),
d) spremljajoča ponudba prireditve (do
10 točk),
e) tradicionalna prireditev (3 točke),
f) trženje prireditve (do 5 točk),
g) program prireditve (do 30 točk).
(4.2.) Ostale prireditve (do 10 točk),
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja
kulturne dediščine in pospešujejo turistično
dogajanje v kraju (do 10 točk).

(5) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma (do 10
točk).
(6) Splošna merila (do 10 točk).
a) Črpanje finančnih sredstev (do
10 točk).
IV. Priloge
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki mora odražati zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva
oziroma od njega pooblaščena oseba.
V. Višina razpisanih sredstev: okvirna
višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in so predvidena na
proračunski postavki 1403/09.035-Sredstva
za programe – Turistična društva, znaša
45.000,00 EUR. Od tega je za programe
oziroma projekte iz točke I.A tega razpisa
predvidenih 25.000,00 EUR, za programe
oziroma projekte iz točke I.B tega razpisa
pa 20.000,00 EUR.
VI. Višina dodeljenih sredstev
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala programe oziroma projekte prijaviteljev največ v višini:
– za programe oziroma projekte iz točke
I.A tega razpisa: do 60% celotne vrednosti
programov oziroma projektov, vendar v nobenem primeru ne več kot 5.000,00 EUR;
– za programe oziroma projekte iz točke
I.B tega razpisa: do 60% celotne vrednosti
programov oziroma projektov, vendar v nobenem primeru ne več kot 5.000,00 EUR.
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje
organu mestne uprave Mestne občine Nova
Gorica, pristojnemu za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih
sredstev. Sredstva se izplačajo po predložitvi računov oziroma predračunov za izvedbo
programov in oziroma projektov, za katere
so bila prijavitelju z odločbo dodeljena sredstva. Prijavitelju se bodo izplačala sredstva
v višini, ki bo izkazana s predloženimi računi
oziroma predračuni vendar največ v višini,
določeni z odločbo. Upoštevani bodo izključno tisti računi oziroma predračuni, ki jih bo
pristojni organ prejel do 3. 11. 2008.
VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev
vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je
13. 6. 2008 do 12. ure. Za pravočasno se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 13. 6. 2008
do 12. ure prispela po pošti oziroma osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38, 1. nadstropje. Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 13. 6. 2008 ob 14.
uri in ni javno. Vloge, ki prispejo na razpis,
komisija odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije,
bo s sklepom zavrgel pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne
bodo popolne, bo pristojni organ v roku petih
delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno
pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolni-
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tev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo zavrgel
pristojni organ s sklepom.
X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku roka za predložitev
vlog.
XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev,
v roku petnajstih dni od prejema poziva,
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis.
XII. Nadzor nad porabo sredstev
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih
sredstev opravlja pristojni organ. Prejemniki
sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, pristojnemu organu
predložiti:
– poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera so jim
bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.
XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: 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 31/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. Vloga mora biti označena
na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis TD 2008«, na hrbtni strani pa
z navedbo prijavitelja in njegovega naslova.
Vloga se pošlje ali osebno odda na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I.
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-177
(Matej Jakin).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-4990/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
ZIPRS0809), Statuta Mestne občine Ljub
ljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje jesenskih mladinskih
aktivnosti v Četrtnem mladinskem
centru Šiška za obdobje od 1. 9. 2008
do 14. 11. 2008
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje jesenskih mladinskih aktivnosti v četrtnem mladinskem centru v Šiški (v nadaljevanju ČMC)
za obdobje od 1. 9. 2008 do 14. 11. 2008,
ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S tem želimo omogočiti mladim,
ki obiskujejo ČMC, možnost kvalitetnega in
varnega preživljanja prostega časa.
Mladinske aktivnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa, so tiste skupinske prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim v Ljubljani, ki obiskujejo
ČMC Šiška. Aktivnosti so namenjene mladim med 12. in 18. letom starosti v njihovem

domačem okolju. Izvajajo se po metodah
organiziranega neformalnega učenja in se
nanašajo na naslednja vsebinska razpisna
področja:
a) film in/ali fotografija,
b) gledališče in/ali cirkuška delavnica,
c) stripovska in/ali grafitarska delavnica,
d) oblikovanje in vizualne komunikacije,
e) glasba in/ali ples,
f) ročne spretnosti,
g) športne aktivnosti,
h) pogovorne delavnice,
i) izleti.
II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni vlagatelji lahko kandidirajo
z največ eno vlogo za izvedbo mladinske
aktivnosti v času od 1. 9. 2008 do 14. 11.
2008.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu so:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),
– ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo),
– zavodi na podlagi Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US
U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP), razen javni zavodi,
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij – skladno s petim odstavkom 21.
člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07)
– študentske organizacije – ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov
(Uradni list RS, št. 38/1994),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu so:
– vsebina vloge se nanaša na eno od
vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v predmetu razpisa,
– aktivnost mora biti izvedena med 1. 9.
2008 in 14. 11. 2008,
– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno
za udeležence,
– aktivnost se mora izvajati v prostorih
ČMC Šiška oziroma v njegovi bližnji okolici,
razen v primeru izletov, pri čemer morajo
vlagatelji poskrbeti za dovoljenje za uporabo
drugih prostorov oziroma javnih površin,
– posamezna aktivnost mora biti izvedena v obsegu najmanj 10 ur neposrednega
dela z mladimi pri čemer mora biti zagotovljena minimalna izvedba programa vsaj
1 x tedensko po 2 uri neposrednega dela
z mladimi,
– aktivnost se mora izvajati v delovnem
času Četrtnega mladinskega centra, in sicer:
– v času od 1. 9. do 31. 10. 2008 med
14. in 20. uro,
– v času od 1. 11. do 14. 11. 2008
med 14. in 19. uro,
– posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen
v primeru izletov in športne aktivnosti, pri
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kateri vlagatelj omogoči pogoje za večjo
udeležbo,
– v primeru izvajanja aktivnosti izven
ČMC (daljši izleti, tabori) vlagatelji poskrbijo
za nezgodno zavarovanje udeležencev,
– zaprošena vrednost sofinanciranja
s strani MOL v okviru vloge ne sme presegati 1.500 €,
– priznana vrednost sofinanciranja s strani MOL za stroške dela je 8 € neto za posameznega izvajalca mladinske aktivnosti na
eno uro neposrednega dela z mladimi,
– zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev in udeleženk,
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru vloge:
– stroškov dela največ dveh izvajalcev,
– stroškov materiala, ki ga za izvedbo
aktivnosti ne zagotavlja MOL – Urad za mladino, vendar je nujno potreben za izvedbo
aktivnosti,
– stroškov najema tehnične opreme,
ki je za izvedbo aktivnosti ne zagotavlja
MOL – Urad za mladino, vendar je nujno
potrebna za izvedbo aktivnosti,
– drugih stroškov, ki so nujno potrebni
za kvalitetno izvedbo aktivnosti,
– vlagatelji morajo sami zagotoviti tehnično opremo, ki je za izvedbo aktivnosti ne
zagotavlja MOL – Urad za mladino,
– vlagatelji ne morejo zaprositi za sofinanciranje stroškov, ki so povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti.
IV. Merila za izbor vlog
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za razpisno področje sofinanciranja,
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Merila so naslednja:
– vsebinska in
– finančna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev, ki je namenjena
sofinanciranju mladinske aktivnosti v okviru
tega javnega razpisa znaša skupaj: 12.000
EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do
14. 11. 2008.
VII. Rok za predložitev vlog in način pred
ložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, p.p.
25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 24. 6. 2008 (velja datum poštnega
žiga).
Na ovojnici mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
in z obvezno oznako na prednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – vloga: Jesenska mladinska aktivnost v ČMC Šiška«.

Stran

1980 /

Št.

53 / 30. 5. 2008
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 27. 6.
2008.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog. V primeru nepopolnih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo
dopolnijo v postavljenem roku.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločil
podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnega in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in,
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku
odpiranja vlog.
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X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9.
uro in 12. uro na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Urad za mladino (pritličje), Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti,
in sicer pri Romani Blažun: tel. 01/306-40-16,
e-pošta: mladina@ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v torek, 17. 6. 2008, ob
13. uri, v sejni sobi (2. nadstropje) Oddelka
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport
na Resljevi 18, Ljubljana.
Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Potencialnim vlagateljem priporočamo,
da si po predhodnem dogovoru s koordinatorko ČMC Šiška ogledajo prostore za
izvajanje mladinske aktivnosti, kjer bodo
dobili tudi podrobnejše informacije o načinu
izvajanja aktivnosti.
Koordinatorka Četrtnega mladinskega
centra Šiška je Manja Brinovšek in je doseg
ljiva vsak delovni dan med 14. in 19. uro na
mobilnem tel. 031/239-349 ter po e-pošti:
mladina@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 478-22/2008
Ob-4873/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Objekt na Platiševi ul. 3, Cerkno,
parc. št. 566/6, 566/10, 566/11 in 566/12,
ZKV 379, k.o. Cerkno – poslovni prostori v izmeri 82,86 m2, stanovanje v izmeri
68,08 m2, garaža v izmeri 34,82 m2, drvarnica v izmeri 40 m2 ter pripadajoče zemljišče
v izmeri 800 m2.
2. Stanovanje št. 1 na naslovu Zg. Jezersko 66, Zg. Jezersko, parc. št. 367/143,
ZKV 145, k.o. Zg. Jezersko – dvosobno
v izmeri 51,56 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
1. Izklicna cena za objekt v Cerknem
je 62.000,00 €. Najnižji znesek višanja
2.000,00 €.
2. Izklicna cena za stanovanje na Zg.
Jezerskem je 20.000,00 €. Najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v naveden roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 18. 6. 2008 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine:
Dražitelji morajo najkasneje do 16. 6.
2008 do 12. ure plačati varščino v višini:
1. za objekt v Cerknem 6.200,00 €;
2. za stanovanje na Zg. Jezerskem
2.000,00 €.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve št. 01100-6370171132
ter sklic:

1. za objekt v Cerknem 28
17116-2990008-39901008;
2. za stanovanje na Zg. Jezerskem 28
17116-2990008-39901108.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe:
1. Ogled objekta v Cerknem je mogoč
po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel. 05/303-43-01.
2. Ogled stanovanja na Zg. Jezerskem je mogoč po predhodnem dogovoru
z Marto Papler, tel. 04/233-63-01.
Podrobnejše
informacije
v
zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Saši
Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov:
sasa.renko@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– nepremičnine so zemljiškoknjižno in
etažno neurejene;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna
kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 216-374/2008/1
Ob-4875/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in Zakonom o orožju (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB1), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljub
ljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet prodaje so premičnine, in sicer
166 kosov različnega orožja, ki je razdeljen v

– 1. LOT – 41 kosov različnega orožja
(revolverji, pištole, lovske puške, lok),
– 2. LOT – 41 kosov različnega orožja
(revolverji, pištole, lovske puške),
– 3. LOT – 44 kosov različnega orožja
(revolverji, pištole, lovske puške),
– 4. LOT – 41 kosov različnega orožja
(revolverji, pištole, lovske puške).
Dražitelj mora dražiti lot, ki je predmet
prodaje, v celoti.
Seznam orožja, ki je v posameznem
lotu, lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave v Uradnem listu RS med 10. in
12. uro vsak dan, razen ko državni organi
ne delajo, in sicer na Ministrstvu za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Urad za logistiko, Vodovodna 93a, Ljub
ljana, kontaktna oseba Srečko Dolenc, tel.
01/428-48-30, faks 01/428-56-36, e-pošta:
srecko.dolenc@policija.si.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin oziroma orožja.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za orožje, ki je predmet prodaje, je izklicna cena:
– za 1. LOT 5.210,00 EUR,
– za 2. LOT 4.650,00 EUR,
– za 3. LOT 4.560,00 EUR,
– za 4. LOT 4.850,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
Davek na dodano vrednost po stopnji 20%
je vključen v ceno. Vsak lot se prodaja skupaj.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh od izstavitve
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se
sklene v roku 15 dni po javni dražbi.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za notranje
zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana, in sicer
v ponedeljek, 16. 6. 2008, z začetkom ob
10. uri.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino za posamezen
lot orožja, ki znaša 550,00 EUR. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, sklic
38 17140-2990008-51120008 z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – orožje.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe po predhodni najavi bo potekal dne 12. 6. 2008 od
10. do 14. ure, v prostorih Centra za oskrbo
Gotenice. Za dodatne informacije v zvezi
z ogledom orožja se obrnite na Srečka Dolenca, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, tel. 01/428-48-30, faks 01/428-56-36,
e-pošta: srecko.dolenc@policija.si
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Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Štefko Košak, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, tel. 01/428-43-25, e-pošta:
stefka.kosak@policija.si.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo
posebne pogoje za promet z orožjem po
Zakonu o orožju (trgovci), za kar predložijo
dovoljenje za opravljanje dejavnosti ministra, pristojnega za notranje zadeve;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za orožje, ki ga
dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Orožje bo prodano po načelu videno
– kupljeno, zato morebitne reklamacije po
opravljeni javni dražbi ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4925/08
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št.
360-04-64/2002, sprejetega na 9. redni seji
sveta 20. 3. 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica.
2. Predmet prodaje je:
– dvosobno stanovanje na Knafljevem
trgu 5, št. 1, v pritličju, v izmeri 63,49 m2.
Stanovanje je vpisano v Zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Kočevju pri podvložku
št. 1648/13 k.o. Ribnica, identifikacijska št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
21.E stanovanjska raba v izmeri 63,49 m2.
Stanovanje je potrebno obnove.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena 59.507,00 EUR, najnižji
znesek višanja: 500 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic:
00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). Plačani znesek varščine se všteje
v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 17. junija 2008 ob 11. uri, v sejni
sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3,
Ribnica.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Mateja Drobnič, tel.
01/837-20-27. Možen je ogled nepremičnine
v sredo, 11. 6. 2008 do 14. do 16. ure.
11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravne osebe) in identifikacijski dokument (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15
dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje

nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek s soglasjem predstojnika ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Ob-4948/08
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi, Zakona o premoženju države,
pokrajin in občin, Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter sklepa
Občinskega sveta Občine Tolmin o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja občinskega
finančnega in stvarnega premoženja Občine
Tolmin za leto 2008, z dne 20. 5. 2008 in posamičnega programa prodaje nepremičnin
z dne 21. 5. 2008 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v poslovni coni
Poljubinj II
I. Splošni podatki
I.1. Opis
Poslovna cona Poljubinj II se nahaja
v neposredni bližini proizvodno – obrtne
cona Poljubinj in predstavlja njeno razširitev.
Za gradnjo novih objektov je predvideno
15 gradbenih parcel različnih velikosti (med
1000 in 2000 m2). Urejena je skupna dostopna cesta in dostopne poti do posameznih
parcel, razen za parceli št. 100/7 in 100/8,
za kateri je z javne ceste predviden skupen
dovoz na parceli po zemljišču obeh parcel. Enako velja tudi za parceli št. 100/17
in 100/18. Bodoči lastniki omenjenih parcel
se bodo zato morali sporazumno dogovoriti
o ureditvi skupnega dovoza. Območje je
opremljeno z vodovodnim in kanalizacijskim
omrežjem ter omrežjem javne razsvetljave,
za kar bodo morali investitorji plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Za priključek na omrežje kabelske
televizije, telefonsko in električno omrežje
bodo morali investitorji stroške priključka poravnati neposredno upravljalcem teh omrežij. Na gradbenih parcelah je zgrajeno javno omrežje za katerega bo lastnik parcele
dolžan omogočiti upravljalcu vzdrževanje in
upravljanje.
I.2. Funkcija območja
Območje poslovne cone Poljubinj II je
opredeljeno kot stavbno zemljišče za gradnjo objektov proizvodno – servisne dejavnosti tako iz arhitekturno-urbanističnega vidika, kot iz tehnološkega (dostopi, komunala
in dr.).
Možna je gradnja objektov za opravljanje
proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti
(mizarstvo, strojno ključavničarstvo, avtoservisi, splošni servisi ipd.), ter drugih dejavnosti, ki za okolico niso moteče. V okviru dejavnosti imajo objekti lahko določene
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površine neproizvodnega značaja (pisarne,
skladišča), ki so v funkciji osnovne dejavnosti.
Storitvene dejavnosti (npr. samostojne
pisarne, trgovine, gostilne, uslužnostne dejavnosti ipd.) niso predvidene. V območju
poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno bivanje.
I.3. Vrste dovoljenih posegov v prostor:
– gradnja objektov proizvodne, obrtne in
servisne dejavnosti,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin
kot so zelenice, povozne in pohodne površine, pešpoti, ploščadi,
– gradnja objektov za potrebe komunale,
prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje javnih zelenih površin, ureditev zelenja ob objektih, postavitev mikrourbane opreme, postavitev nadstreškov za
postajališča potniškega prometa v varovalnem pasu ceste, gradnja nujnih komunalno
– energetskih in prometnih infrastrukturnih
objektov in naprav, postavitev spominskih
obeležij, telefonskih govorilnic, klopi, smetnjakov, turističnih oznak, usmerjevalnih tabel itd.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so spodaj navedene
parcele, ki se vse nahajajo v katastrski občini Poljubinj. Parcele so proste bremen.
Zaporedna
številka

Parc. št.

Izmera

Izklicna cena

1.

100/7

1.299 m2

32.215,20 EUR

2.

100/8

1.517 m2

37.612,60 EUR

3.

100/10

1.581 m

2

39.208,80 EUR

4.

100/11

1.125 m2

27.900,00 EUR

5.

100/13

1.211 m

30.032,80 EUR

6.
7.

2

100/14

1.003 m

2

24.874,40 EUR

100/15

1.617 m2

40.101,60 EUR

8.

100/16

1.485 m

2

36.828,00 EUR

9.

100/22

1.342 m2

33.281,60 EUR

10.

100/24

1.317 m

2

32.661,60 EUR

2

52.799,20 EUR

11.

100/21

2.129 m

12.

100/20

1.676 m2

41.564,80 EUR

13.

100/19

1.518 m

2

37.646,40 EUR

14.

100/18

1.397 m2

34.645,60 EUR

15.

100/17

1.900 m

47.120,00 EUR

2

III. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v veliki sejni
sobi Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin, in sicer:
– za parc. št. 100/7 dne 19. 6. 2008 ob
8. uri,
– za parc. št. 100/8 dne 19. 6. 2008
ob 9. uri,
– za parc. št. 100/10 dne 19. 6. 2008
ob 10. uri,
– za parc. št. 100/11 dne 19. 6. 2008
ob 11. uri,
– za parc. št. 100/13 dne 19. 6. 2008
ob 13. uri,
– za parc. št. 100/14 dne 19. 6. 2008
od 14. uri,
– za parc. št. 100/15 dne 19. 6. 2008
ob 15. uri,
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– za parc. št. 100/16 dne 19. 6. 2008
ob 16. uri,
– za parc. št. 100/22 dne 20. 6. 2008
ob 8. uri,
– za parc. št. 100/24 dne 20. 6. 2008
ob 9. uri,
– za parc. št. 100/21 dne 20. 6. 2008
ob 10. uri,
– za parc. št. 100/20 dne 20. 6. 2008
ob 11. uri,
– za parc. št. 100/19 dne 20. 6. 2008
ob 13. uri,
– za parc. št. 100/18 dne 20. 6. 2008
ob 14. uri,
– za parc. št. 100/17 dne 20. 6. 2008
ob 15. uri.
IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin
v Republiki Sloveniji ter ob uri, ki je določena za pričetek javne dražbe, za posamezno
parcelo prijavijo svojo udeležbo na dražbi
in predložijo:
1. a) samostojni podjetniki: originalno
osebno izkaznico ter originalen izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji osebnega
podjetnika iz katerega izhaja firma, sedež,
dejavnosti in pooblaščenci za zastopanje
oziroma prokuristi, pri čemer ta izpisek ne
sme biti starejši od 7 dni,
b) gospodarske družbe: originalen izpisek iz sodnega registra, iz katerega izhaja
firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital,
matična številka in pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma prokuristi, pri čemer
ta izpisek ne sme biti starejši od 7 dni,
2. pooblastilo za zastopanje na javni
dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma
gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa
oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na
podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo
ne izhaja iz vpisa v sodnem registru),
3. obvestilo DURS o davčni številki,
4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine za nepremičnino,
ki jo nameravajo kupiti in številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne
znesek varščine v primeru, da dražitelj na
dražbi ne bo uspel.
Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe navedene v 40. členu
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
V. Varščina
Varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo znaša 10% od izklicne cene posamezne parcele navedene
v točki II. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine Tolmin št.
01328-0100014970, pri čemer mora v rubriki sklic obvezno navesti parcelno številko nepremičnine za dražbo katere je bila
vplačana varščina (npr. sklic 00 100-7 za
parc. št. 100/7). Dražitelju, ki bo uspel na
javni dražbi, se bo varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa bo varščina
najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva
javne dražbe brez obresti vrnjena na njihov
transakcijski račun.
VI. Kupnina, plačilni pogoji
Posamezna nepremičnina bo prodana
tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno. Prodajno pogodbo mora kupec
podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva javne dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko mu bo
izdan račun. Plačilo kupnine v 8-dnevnem
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roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše
prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih,
bo prodajni postopek razveljavljen, Občina
Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani
znesek varščine.
V kupnino ni vštet davek na promet z nepremičninami po stopnji 20%, ki ga bo Občina
Tolmin obračunala kupcu na računu za kup
nino. Pred izdajo dovoljenja za graditev bo
moral kupec poravnati komunalni prispevek.
VII. Drugi pogoji:
1. Nakup posamične nepremičnine se
opravi po načelu »videno – kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine niso mogoči.
2. Posamezna fizična ali pravna oseba
lahko na javni dražbi kupi največ dve parceli, pri čemer morata biti ti dve parceli združljivi, glede na predvideni načrt pozidave
v obrtni coni.
3. Občina Tolmin si na nepremičninah
pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere
je upravičena v roku 3 let od sklenitve prodajne pogodbe zahtevati od kupca prodajo
nepremičnine, kolikor kupec v navedenem
roku na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne
zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, doseženi na javni dražbi, revalorizirani za rast življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji, ki jo
ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.
Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino
se mu povrnejo v vednosti, kot jo bo ugotovil
cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina
Tolmin. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Tolmin v primeru, da ne bodo realizirani
pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo
zahtevo izdati izbrisno dovoljenje.
4. Prodajalec bo izročil kupcu posamezno nepremičnino v last in posest in predlagal vknjižbo lastninske pravice na ime kupca
najkasneje v roku 2 dni po plačilu celotne
kupnine, pod pogojem, da kupec v tem času
overi tudi svoj podpis na pogodbi pri notarju
(zaradi vknjižbe odkupne pravice). Predlog
za vknjižbo lahko pri pristojni zemljiški knjigi
vloži izključno prodajalec.
5. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko
s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje posamezne nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe.
VIII. Pravila dražbe:
1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo
imenuje župan Občine Tolmin.
2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob
uri določeni za javno dražbo posamezne nepremičnine, priglasi svojo udeležbo in osebi,
ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila
navedena v točki IV.
3. Posamezna ponujena cena se izkliče
trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund
od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za najmanj 1.000,00
EUR višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj
pred njim. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje
cene. Dražba za nepremičnino je končana,
ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče
zadnjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.
4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj se šteje, da ta
sprejema izklicno ceno in se nepremičnina
proda po tej ceni.
5. Posamezni dražitelj mora ugovor
zoper potek postopka podati nemudoma,
dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi.
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O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj.
6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga
podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je
na dražbi uspel in morebitni drugi dražitelji,
ki so prisotni ob zaključku dražbe.
7. Kar ni določeno s temi pravili, se
v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07).
IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnin, ki so predmet prodaje so na voljo
na spletni strani Občine Tolmin, nadaljnje
informacije je možno pridobiti na sedežu
občinske uprave v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, pri Mileni Leban vsak delovnik od 10.
do 12. ure. Ogled nepremičnin je možen na
podlagi predhodnega dogovora.
Občina Tolmin
Št. 478-14/2008-2
Ob-4995/08
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07),
Odloka o proračunu Občine Semič (Ur. l.
RS, št. 16/08), Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2008 in Posameznega
programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti, št.
478-14/2008-1
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv
in
sedež
organizatorja
javne
dražbe:
Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, tel.
07/356-53-60, faks 07/353-63-65, e-pošta:
obcina.semic@siol.net, matična številka:
5880262, ID št. za DDV: SI79049273.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 5287 – pašnik v izmeri 2985 m2, k.o.
Štrekljevec. Nepremičnina je po Prostorsko
ureditvenih pogojih Občine Semič nezazidano stavbno zemljišče. Nepremičnina je
prosta vseh bremen. Navedena cena ne
vključuje 20% DDV. Davek plača kupec.
Izklicna
cena
nepremičnin
je
9.850,50 EUR.
Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino navedeno v točki 2.1 je 100 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja občine. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene kupoprodajna
pogodba.
4. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin in se pravočasno in pravilno
prijavijo, tako, da najkasneje do 18. 6. 2008
po pošti oziroma najkasneje do 14. ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave
Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič, pisno
prijavijo svojo udeležbo in predložijo naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopija) in
celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),

– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe),
– davčno številko in EMŠO (fizične osebe), ID št. za DDV in matično številko (pravne osebe in s.p.),
– telefonsko številko.
Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi indetifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
5. Višina varščine
5.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun
Občine Semič, 01309-0100015998, sklic
00 72210001-47814-2008, z navedbo »varščina za javno dražbo«.
5.2 Vplačana varščina se uspelemu
dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi
brez obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnine, ki so predmet javne
dražbe, se prodajajo po načelu: »videno
– kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih
jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davek na dodano vrednost, morebitne
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnine, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija za
ravnanje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti za leto 2008.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
7. Sklenitev pogodbe ter način in rok plačila kupnine
Pogodba za prodajo nepremičnin se
sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Semič njegovo varšči-
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no. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja.
Kupec
mora
kupnino
plačati v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe v enkratnem znesku na podračun Občine Semič 01309-0100015998, sklic 00
72210001-47814-2008. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne
kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
je razpisana za 19. 6. 2008, in bo potekala
v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9,
Semič, ob 12. uri.
9. Informacije: o pogojih javne dražbe in
natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/356-53-60
(Tatjana Malnarič), faks 07/356-53-65, e-pošta: tatjana.malnaric@semic.si, ali osebno
v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Občine Semič: www.
semic.si.
Občina Semič
Št. 380/2007
Ob-4876/08
Krajevna skupnost Zatolmin, Zatolmin 1,
Tolmin, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Krajevna skupnost Zatolmin, Zatolmin 1, 5220 Tolmin, matična št. 5032563,
davčna št. 83574913.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je: 2.1. enosobno stanovanje v nadstropju v izmeri 64,55 m2, vpisano pri podvl. št.
397/13, k.o. Zatolmin, v stavbi Zatolmin 1,
Tolmin, stoječe na parc. št. 123/2, k.o. Zatol-

min; 2.2 podstrešni prostori v skupni izmeri
208,00 m2, vpisani pri podvl. št. 397/16, k.o.
Zatolmin, v stavbi Zatolmin 1, Tolmin, stoječe na parc. št. 123/2, k.o. Zatolmin, ki jih je
možno preurediti v bivalne prostore.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: za nepremičnino pod tč. 2.1. je
izklicna cena 26.375,61 EUR, za nepremičnino pod tč. 2.2. je izklicna cena 65.123,17
EUR. Pri obeh nepremičninah lahko dražitelji dvigajo ceno za najmanj 500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na TRR Krajevne skupnosti Zatolmin, št. SI56 0132 8645
0854 551, v 8 dneh od sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 24. 6. 2008 v prostorih Odvetniške pisarne Ivana Makuca, Rutarjeva
ul. 4, Tolmin, z začetkom ob:
– za nepremičnino pod tč. 2.1. ob
14. uri;
– za nepremičnino pod tč. 2.2 ob
15. uri.
7. Višina varščine: interesenti so dolžni
najkasneje do vključno 23. 6. 2008 vplačati
varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun KS Zatolmin, št. SI56 0132
8645 0854 551, s pripisom »varščina – javna dražba«. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju brezobrestno vračuna
v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo
uspeli na dražbi pa bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. V primeru, da interesent plača varščino in se javne dražbe ne
udeleži, se varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled prodajanih nepremičnin: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri predsedniku KS Zatolmin, na tel.
041-448-808.
9. Opozorilo: vodja javne dražbe lahko
s soglasjem predsednika KS Zatolmin ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.

Št.

53 / 30. 5. 2008 /

be:

Stran

1985

10. Drugi pogoji in pravila javne draž-

– Na javni dražbi lahko sodeluje domača
in tuja pravna in fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter pravočasno
plača varščino in 30 minut pred začetkom
dražbe komisiji dražbe predloži naslednja dokazila: – dokazilo o plačilu varščine; – izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev – za pravne osebe oziroma
izvirnik osebnega dokumenta – za fizične
osebe; – overjeno pooblastilo za sodelovanje
na javni dražbi, če se dražbe udeleži pooblaščenec; – številko transakcijskega računa in
ime banke za primer vračila varščine.
– Dražbo bo vodila 4 članska komisija,
imenovana pri predsedniku KS. Slednja bo
potrdila vse pravilne in pravočasne prijave.
– Dražitelj je vezan na ponudbo, dokler
ni podana višja ponudba.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Zatolmin pravico zadržati
vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Na javni dražbi kot dražitelj ne morejo
sodelovati cenilec, osebe, ko vodijo javno
dražbo in z njimi povezane osebe, določene
v 40. členu Uredbe od stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
– Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
– Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno izkliče isto najvišjo
ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo, sestava prodajne pogodbe idr.) plača
kupec.
Krajevna skupnost Zatolmin
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Razpisi delovnih mest
Ob-4877/08
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih in 7. člena Zakona o javnih uslužbencih, objavljamo prosto delovno mesto na
Zavodu Celeia Celje, za
referenta za turizem I.
Na delovno mesto referent za turizem I,
zaposlimo za določen čas šestih mesecev
kandidata, ki ima visokošolsko strokovno
izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo turistične ali ekonomske usmeritve (VII/1), najmanj štiri leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, znanje angleškega
ali nemškega jezika, sposobnost komuniciranja in javnega nastopa, znanj računalniških programov za nemoteno delo. Kandidata zaposlimo od 1. 7. do 31. 12. 2008,
s poskusnim delom treh mesecev. Opravljal
bo naslednja dela: priprava in vodenje projektov, oblikovanje turističnih programov,
sejemske dejavnosti, nastopi na turističnih
borzah, priprava strokovnih tekstov za turistične publikacije. Pisne ponudbe pošljite
na naslov: Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3,
3000 Celje, najkasneje do 9. 6. 2008.
Zavod Celeia Celje
Št. 110-0003/2008-1
Ob-4878/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3) Občina Rečica ob Savinji objavlja javni natečaj za zaposlitev na delovnem
mestu
svetovalec za področje gospodarske
javne infrastrukture v Občinski upravi
Občine Rečica ob Savinji.
Razpisano prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in trimesečnim poskusnim delom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene, pravne ali druge
ustrezne smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo znanje uradnega jezika;
– imeti morajo 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 6 mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katerega 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
tem ali drugem delodajalcu. Kot delovne
izkušnje se upošteva tudi drugo delo na
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri če-

mer se upošteva čas opravljanja takega
dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljena strokovna izpita
– strokovni upravni izpit ter strokovni izpit
iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni
izpit za imenovanje v naziv, to je strokovni
upravni izpit, skladno s prvim odstavkom
89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja. V roku 3 mesecev bo
moral opraviti tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Želena znanja in izkušnje:
– poznavanje računalniških programov
Word, Excel in poznavanje osnov drugih
računalniških programov;
– poznavanje delovanja javne uprave;
– izkušnje z delom s strankami;
– izpit B kategorije.
Delovno področje:
– samostojna priprava občinskih predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji;
– dajanje ustnih informacij strankam;
– pomoč pri pripravi projektov in sistemskih rešitev;
– opravljanje drugih zahtevnih nalog.
Vse naštete naloge se poudarjeno nanašajo na področje gospodarske javne infrastrukture in prostora.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morata biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe, smer 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 ne smejo biti obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. Izjavo, da za namen tega natečaja
dovoljuje Občini Rečica ob Savinji pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
V primeru, da bo kandidat namesto izjave iz druge in tretje alineje 3. točke prijavi
priložil potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča, da zoper kandidata ni
bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, potrdilo ne sme biti
starejše od 2 mesecev, sicer se bo prijava
štela za formalno nepopolno.
Zaželeno je, da kandidat priloži življenjepis v katerem kandidat navede tudi veščine,
ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Rečica ob Savinji, na naslovu Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob
Savinji.
Formalno nepopolne in nepravočasne
vloge se ne bodo vrstile 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
svetovalec v občinski upravi Občine Rečica
ob Savinji« na naslov: Občina Rečica ob
Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica
ob Savinji, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega
natečaja daje Majda Potočnik, direktorica
Občinske uprave Občine Rečica ob Savinji
na tel. 03/839-18-30.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Rečica ob Savinji
Št. 110-128/2008
Ob-4879/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
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o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 8/08-2
Ob-4965/08
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih
svetovalec ustavnega sodišča I in
svetovalec ustavnega sodišča II za področje kazenskega prava.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. Zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih.
2. Zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi
z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov,
v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II oprav
lja naslednje naloge:

– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi
z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je
kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti
v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je
v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister
znanosti),
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja
svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – ur. p. b.) v skladu s Pravilnikom
o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št.
Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča,
v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni
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Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove
k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov
iz uradnih evidenc. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo
na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih
v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve
prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljub
ljana, z navedbo »Ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec US I« oziroma »Ne odpiraj
javni natečaj – svetovalec US II«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu RS, na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega
sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-5018/08
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, razpisuje na podlagi 36. in 37. člena Statuta Gozdarskega
inštituta Slovenije prosto delovno mesto
direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije – m/ž.
Kandidat/tka mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– ima doktorat znanosti iz gozdarstva ali
iz področij temeljnih dejavnosti Inštituta ter
izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca
projektov ARRS,
– ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa
zakon oziroma ustrezen predpis.
Izbrani/a kandidat/tka bo na razpisano
mesto imenovan/a za dobo pet let.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
– vizijo dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije,
– življenjepis,
– bibliografijo,
naj kandidati/tke pošljejo v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis«.
Kandidati/tke bodo povabljeni/e na predstavitev svoje vizije dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije.
Vse potrebne dokumente (Program dela
JRO, Poročilo o delu GIS 2007 ipd.) lahko
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kandidati/tke prejmejo v upravi Gozdarskega inštituta Slovenije.
Vse prijavljene kandidate/tke bomo o izboru obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Gozdarski inštitut Slovenije
Št. 110-132/2008
Ob-5043/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
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 (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), 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 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 držav
ljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elek
tronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-4872/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07, 44. člena uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07, in Statuta Občine Bloke (Ur. l. RS, št. 65/07), Odloka o proračunu
Občine Bloke za leto 2008 in Letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bloke za leto 2008, Občina Bloke, Nova
vas 4a, 1385 Nova vas, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parcel
1. Prodajalec: Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas, tel. 01/70-98-918, faks
01/70-98-840.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče:
A – parcela št. 395/1 k.o. Krajič – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 948 m2, vl. št. 187.
Izhodiščna (najnižja cena) 18.960,00 €.
B – parcela št. 395/2 k.o. Krajič – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 735 m2, vl. št. 187.
Izhodiščna (najnižja cena) 14.700,00 €.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Varščina znaša za 10 odstotkov ponujene cene.
3. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do četrtka, 19. 6. 2008 do 10. ure na naslov:
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
s pripisom »ne odpiraj! Za javni razpis za
nakup parcel.«
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden
za odpiranje prispelih ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
Fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa.
Pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa.
– Navedbo nepremičnin, ki so predmet
nakupa.
Ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik
navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne
cene, določene v razpisu.
Dokazilo o plačani varščini.
4. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek, 19. 6. 2008 ob 10.30, v sejni sobi
Občine Bloke, Nova vas 4a.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev 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 pri-

meru, če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na
isto nepremičnino, lahko komisija za izvedbo postopka prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
5. Drugi pogoji:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v republiki Sloveniji ali v deželah Evropske
unije.
Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini 10 odstotkov ponujene cene in jo nakazati na UJP Postojna 01350 – 0100002737
do dneva izteka roka, ki je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo
varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po
odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem
obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo
komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo,
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje
vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te
ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu najkasneje
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
Občina Bloke si pridržuje pravico, da po
pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do roka za sklenitev pravnega posla
postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina.
Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev in
stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje
v 8 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa UJP Postojna 01350–
0100002737, sicer se šteje da je izbrani po-

nudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje
pogodbenih rokov plačila s strani kupca je
torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne
pogodbe, ob kateri si Občina Bloke obdrži
vplačano varščino. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen s tem razpisom, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Po predhodnem dogovoru je možen
ogled parcel, ki sta predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne informacije dobite na sedežu Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas
ali na tel 01/70-98-918, vsak delavni dan.
Kontaktna oseba: Jožica Anzeljc, e-mail:
joza.anzeljc@bloke.si.
Občina Bloke
Št. 478-31/2007
Ob-4874/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Centralni računalnik IBM 2064-102 in
konzolni kontroler IBM 2074-002, nabavljena in aktivirana v letu 2003 ter odstranjena
leta 2007.
Ponudnik mora ponuditi odkup obeh
enot, ki sta predmet prodaje, v kompletu.
Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup
obeh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v naveden roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za navedeni premičnini,
ki sta predmet javne prodaje, znaša skupaj
62.250,00 €. V ta znesek ni vštet DDV.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve št. 01100-6370171132
ter sklic št. 28 17116-2990008-39901208.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled premičnin
Ogled premičnin, ki so predmet prodaje,
je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po
predhodnem dogovoru z gospodom Francem Jeričem, tel. 01/428-48-07, pri katerem
dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi
s premičninama, ki sta predmet prodaje.

Stran

1990 /

Št.

53 / 30. 5. 2008

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri
Saši Renko, tel. 01/428-40-79, el. naslov
sasa.renko@gov.si.
7. Oblika ponudbe
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za odkup centralnega računalnika«.
Številka zadeve: 478-31/2007.
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 16. 6. 2008 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 17. 7. 2008.
10. Drugi pogoji:
– premičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– možen je samo odkup obeh enot skupaj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po
opravljenem izboru;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno
pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora premičnini prevzeti in odpeljati v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– davek na dodano vrednost ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 6.
2008 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
12. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 478-131/2008
Ob-4880/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
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na podlagi Posamičnega programa prodaje št. 478-131/2008, ki ga je sprejel župan
Občine Črnomelj, Andrej Fabjan, dne 14. 5.
2008, objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Prodajalca: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj in Kobe Tadej, Polje,
Cesta V/1, 1000 Ljubljana.
3. Predmet prodaje: nepremičnine parc.
št. 3928, pašnik v izmeri 403 m2, parc. št.
3930, sadovnjak v izmeri 414 m2 in parc. št.
189/1.S, stavbišče v izmeri 402 m2, vse vpisane pri vl. št. 1388 k.o. Tanča Gora.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje so
v solastnini Občine Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj in Kobe Tadeja, Polje,
Cesta V/1, 1000 Ljubljana. Občina Črnomelj
je nepremičnine pridobila na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Črnomlju o dedovanju z dne 18. 9. 2007, opr. št.
D 126/2006. Lastniški delež Občine Črnomelj znaša ½. Tadej Kobe je nepremičnini
pridobil na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Črnomlju o dedovanju
z dne 22. 2. 1990, opr št.: D 2/90. Lastniški
delež Kobe Tadeja znaša ½. Solastnik Kobe
Tadej se strinja z odprodajo solastniškega
deleža v skladu z vsebino tega razpisa. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena med izbranim ponudnikom na eni strani in obema
solastnikoma na drugi.
Zemljišča se nahajajo v poselitvenem
območju. Locirana so ob poti, ki je asfaltirana. Na zemljiščih stojijo različni objekti. Na
nepremičnini parc. št. 189/1.S k.o. Tanča
Gora stoji stanovanjska hiša. Hiša je bila
zgrajena leta 1929. Lokacija hiše je po oceni in s stališča prostora dobra, ima pa stare
in nevzdrževane objekte, ki so spomeniško
zaščiteni. Hiša ni podkletena, pritličje je v nivoju terena, na manjšem zidanem podstavku. Pritličje je iz lesenih žaganih brun ter
opečnih zidov in dimnikov. Nad pritličjem
je lesen tramovni strop. Kolenčnih zidov ni,
čelne stene podstrešja so lesene. Podstrešje ima notranji dostop po lesenih stopnicah,
je nizko, neobdelano in prazno. Ostrešje je
leseno, dvokapno. Kritina je cementna, žlebi
niso postavljeni. Fasada nima obdelav. Hiša
je v celoti dotrajana, posamezni elementi
hiše so uničeni. Predelav hiše ni bilo, novejši pa so priključki na električno omrežje
in vodovod. Telefonsko omrežje je v bližini.
Priključki so odjavljeni. Napeljave so neuporabne. Na nepremičnini parc. št. 189/1.
S k.o. Tanča Gora stoji tudi kašča. Gre za
staro in dotrajano zidano gospodarsko poslopje. Na nepremičninah parc. št. 189/1.S
in parc. št. 3928 k.o. Tanča Gora stoji hlev.
Hlev je zidano gospodarsko poslopje, je dotrajan, s poškodovano streho in stropom.
Na nepremičninah parc. št. 189/1.S in parc.
št. 3930 k.o. Tanča Gora stoji skedenj. Skedenj je leseno gospodarsko poslopje. Ima
novejšo kritino kot ostali objekti in je tudi
v boljšem stanju.
4. Cena zemljišč: izhodiščna cena je
21.500,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno.

5. Nepremičnine se odprodajo kot celota,
po načelu »videno – kupljeno«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi
članici EU, fizične osebe, ki so državljani
RS oziroma druge države članice EU in samostojni podjetniki s sedežem v RS oziroma
drugi državi članici EU, in sicer tako, da do
navedenega roka pošljejo ponudbo, kot je
opisano spodaj.
7. Rok in način oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni občine
Črnomelj. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 19. 6. 2008
do 9. ure zjutraj. Na zaprti ovojnici mora biti
pod naslovom občine vidno (poudarjeno)
navedeno »Ne odpiraj! – Ponudba za nakup
nepremičnin«.
8. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri čemer cena (brez
davka) ne sme biti nižja od izhodiščne,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini,
– parafiran vzorec pogodbe (po razpisni
dokumentaciji).
9. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine,
brez upoštevanega davka na promet z nepremičninami. Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št.
01217-0100015850, sklic: 00 478-131-2008.
Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu
varščine mora ponudnik predložiti ponudbi,
saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom
o plačani varščini. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Črnomelj. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila Komisija za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Črnomelj, ki bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega
kriterija izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče
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doseči najugodnejše pogoje razpolaganja,
lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe
še dopolnijo v posameznih elementih.
11. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Črnomelj in velja, da je izbrani ponudnik
odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
12. Kupnino za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora izbrani ponudnik poravnati Občini Črnomelj v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Občine Črnomelj (višina
kupnine v sorazmerju z lastniškim deležem
Občine Črnomelj na nepremičninah, ki so
predmet prodaje) in Kobe Tadeju v roku 15
dni od overitve pogodbe pri notarju (višina
kupnine v sorazmerju z lastniškim deležem
Kobe Tadeja na nepremičninah, ki so predmet prodaje). Plačilo celotne kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest s vknjižbo lastninske
pravice v Zemljiško knjigo, ki bo izvedena po
plačilu celotne kupnine. V primeru zamude
plačila kupnine tečejo zakonite zamudne
obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine
do dne plačila.
13. Stroške overitve prodajne pogodbe
pri notarju, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo krije kupec.
14. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki
bodo prispele po preteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe
s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
15. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
16. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
19. 6. 2008 ob 13. uri na sedežu Občine
Črnomelj, v mali sejni sobi. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
17. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
18. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine
Črnomelj ali imenovana komisija v soglasju
z županom, lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina.
19. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontakti osebi: Slavica Novak Janžekovič (tel. 07/30-61-108) in Tanja Ramuta
(tel. 07/30-61-109).
Občina Črnomelj
Ob-4931/08
Občina Videm objavlja na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07)
in na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07)

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja,
last Občine Videm
1.a) Predmet prodaje so nepremičnine
parcelne številke: 780/1 v izmeri 2766m2;
travnik, 780/2 v izmeri 676 m2; travnik, 781
v izmeri 165 m2; pašnik, 783/1 v izmeri
1140 m2; gozd, 801/1 v izmeri 16034 m2;
gozd, 801/2 v izmeri 20937 m2; gozd, 801/4
v izmeri 212 m2; pašnik, 801/6 v izmeri 4675 m2; pašnik, 818 v izmeri 317 m2;
travnik, 833 v izmeri 2515 m2; pašnik, 834
v izmeri 865 m2; njiva, 838 v izmeri 349 m2;
travnik, 839 v izmeri 2331m2; pašnik, 840
v izmeri 2575 m2; pašnik, 841/1 v izmeri
4186 m2; gozd, 841/2 v izmeri 3521 m2; pašnik, 841/3 v izmeri 629 m2; travnik, 843/1
v izmeri 26439 m2; njiva, 843/2, v izmeri
291 m2; njiva, 844 v izmeri 570 m2; pašnik,
847/1 v izmeri 978 m2; njiva, 847/2 v izmeri
957 m2; gozd, 847/3 v izmeri 2068 m2; pašnik, 848 v izmeri 532 m2; pašnik, 850 v izmeri 4463 m2; njiva, 851 v izmeri 12262 m2;
pašnik, 152/1.S v izmeri 68 m2; stavbišče,
152/2.S v izmeri 86 m2; stavbišče, 152/3.S
v izmeri 65 m2; stavbišče, 152/4.S v izmeri
61 m2; stavbišče, vse k.o. Veliki Okič, katerih
je Občina Videm lastnik do ½.
Druga polovica nepremičnih pa se prodaja po Zakonu o kmetijskih zemljiščih in je
ponudba nabita na oglasno desko Upravne
enote Ptuj.
b) Predmet prodaje so nepremičnine:
50/1 v izmeri 490 m2 – vinograd, parc. št.
50/2 v izmeri 1671 m2 – pašnik, parc. št.
51 v izmeri 4251 m2 – travnik, parc. št. 53/2
v izmeri 2633 m2 – gozd, parc. št. 57/2 v izmeri 1437 m2 – travnik, parc. št. 61/1 v izmeri 12314 m2 –gozd, parc. št. 62 v izmeri
11000 m2 – njiva, parc. št.6 4/2 v izmeri
1574 m2 – sadovnjak, vse pripisane vl. št.
42, k.o. Vareja, katerih lastnik je Občina
Videm do 1/1.
c) Predmet prodaje so nepremičnine:
parc. št. 194/2 – travnik v izmeri 1298 m2 in
198/4 – pašnik v izmeri 1141 m2, pripisani vl.
št. 357, k.o. Gorca, katerih lastnik je Občina
Videm do 1/1.
d) Predmet prodaje so nepremičnine:
parc. št. 343/2 – pašnik v izmeri 3502 m2
in parc. št. 344 –travnik v izmeri 6384 m2,
pripisani vl. št. 120, k.o. Repišče, katerih
lastnik je Občina Videm do 1/1.
2. Prodajni pogoji:
– izhodiščna vrednost nepremičnin navedenih pod točko a) znaša 39.368,00 EUR,
– izhodiščna vrednost nepremičnin navedenih pod točko b) znaša 13.171,00 EUR,
– izhodiščna vrednost nepremičnin navedenih pod točko c) znaša 972,00 EUR,
– izhodiščna vrednost nepremičnin navedenih pod točko d) znaša 4.350,00 EUR,
– izhodiščna cena ne vsebuje 2% davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec,
– osnovni kriterij in merilo najugodnejše
ponudbe je cena,
– ponudbo za nakup nepremičnin lahko
oddajo domače ali tuje pravne ali fizične
osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene z dokumentacijo,
– kupnino je kupec dolžan plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži,
– prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na
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predmetni nepremičnini po plačilu celotne
kupnine in drugih dajatev,
– izbrani ponudnik plača tudi davek na
promet nepremičnin, stroške notarja ter stroške vpisa v zemljiško knjigo,
– ponudniki jamčijo za resnost ponudbe s plačilom varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine in mora
biti nakazana na transakcijski račun Občine
Videm št.: 01335-0100017246 odprtem pri
Banki Slovenije. Neuspelemu ponudniku se
varščina vrne brezobrestno v osmih dneh
po končanem postopku zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnin po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če
uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist
Občine Videm.
3. Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku s točnim naslovom, če je fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je pravna
oseba,
– matično (pravne osebe), EMŠO (fizične osebe) in davčno številko,
– ftc. potrdila o državljanstvu za fizično
osebo, izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko
stanje za pravno osebo oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravno osebo in samostojnega pod
jetnika,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– številko transakcijskega računa za morebitno vračilo plačane varščine,
– pisno izjavo ponudnika (pravne osebe
in samostojnega podjetnika), da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali kakšne druge prisilne
odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti,
– pisno izjavo, da se strinja s pogoji javnega razpisa,
– izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični.
4. Postopek zbiranja ponudb:
– ponudniki za nakup nepremičnin svoje
ponudbe pošljejo ali osebno oddajo v roku
15 dni po objavi na naslov: Občina Videm,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
z oznako “ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin”. Osebno prinesene ponudbe
je potrebno v navedenem roku oddati na sedežu Občine Videm, najkasneje do 12. ure,
– ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ima
ponudba pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenem za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval,
– prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih pogojev ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo, bodo zapečatene vrnjene
ponudniku,
– ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe,
– v primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudi enako ceno, komisija z njim opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu končno odločitev,
– najugodnejši ponudnik bo izbran
v roku 15 dni po izteku roka za oddajo.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpo-
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zneje v 15 dneh po sprejemu odločitve
o najugodnejšem ponudniku. Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni od prejetja
sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo s prodajalcem. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
varščina ne vrne,
– prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
5. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb so mogoča na Občini
Videm, tel. 02/761-94-00, kontaktna oseba
mag. Darinka Ratajc.
Občina Videm
Št. 35280-5/2008
Ob-4949/08
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št.
43/08 – UPB1), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07) in Sklepa občinskega sveta z dne
26. 3. 2008, Mestna občina Slovenj Gradec
objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem parkirnih mest
v stanovanjskem bloku v Slovenj
Gradcu, Ronkova ul. 6
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18.
2. Predmet najema
Predmet oddaje v najem je 18 parkirnih mest v drugi etaži stanovanjskega bloka
P-1, Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec, stoječega na parc. št. 790/25, k.o. Slovenj Gradec.
Parkirna mesta se bodo oddala v najem za
obdobje 5 let. Predmet najema so naslednja
parkirna mesta:
Št. parkirnega
mesta

Površina (m2)

Mesečna
najemnina
brez DDV (EUR)

Mesečna
najemnina
z DDV (EUR)

68

21,14

43,17

51,80

69

18,18

37,12

44,55

71

18,18

37,12

44,55

72

18,18

37,12

44,55

73

18,18

37,12

44,55

74

18,18

37,12

44,55

75

18,18

37,12

44,55

76

17,07

34,86

41,83

77

14,89

30,41

36,49

78

14,89

30,41

36,49

79

14,89

30,41

36,49

80

14,89

30,41

36,49

81

14,89

30,41

36,49

82

16,52

33,73

40,48

83

16,25

33,18

39,82

84

16,25

33,18

39,82

85

16,25

33,18

39,82

86

16,47

33,63

40,36

Višina najemnine se bo usklajevala
z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če
se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen
življenjskih potrebščin spremeni za več kot
3%, in sicer za celoten odstotek rasti cen
življenjskih potrebščin.
3. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu, morajo plačati varščino
za resnost ponudbe v višini ene mesečne
najemnine z DDV. Varščina se nakaže na
transakcijski račun Mestne občine Slovenj
Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 00
2001-000. Plačana varščina se uspelemu
ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končani izbiri.
Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred
prevzemom parkirnega mesta. Varščina se
ne obrestuje. Po prenehanju najemnega
razmerja bo najemodajalec vrnil najemniku
plačano varščino v roku 30 dni od dneva
predaje parkirnega mesta v pogodbeno dogovorjenem stanju.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Prednost pri najemu imajo:
1. najemniki in lastniki stanovanj v stanovanjskem bloku Ronkova ul. 6, Slovenj Gradec, za garažiranje osebnega avtomobila;
2. najemniki in lastniki stanovanj v drugih
večstanovanjskih objektih v Mestni občini
Slovenj Gradec, za garažiranje osebnega
avtomobila.
V primeru, da se za isto parkirno mesto prijavi več enakovrednih ponudnikov,
se bodo s temi ponudniki opravila dodatna
pogajanja.
5. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– navedbo parkirnega mesta,
– fizične osebe RS predložijo potrdilo
o državljanstvu in stalnem prebivališču,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih (za samostojne podjetnike in pravne osebe),
– dokazilo o plačilu varščine v višini ene
mesečne najemnine za parkirno mesto, za
katerega kandidirajo,
– pravne osebe in samostojni podjetniki
predložijo potrdilo o registraciji DDV Ministrstva za finance, Davčnega urada RS, Davčne uprave, kjer imajo sedež,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
6. Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba najkasneje v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec
zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
7. Čas in naslov za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem parkirne-
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ga mesta v stanovanjskem bloku na Ronkovi
ul. 6 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 16. 6.
2008, do 12. ure.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki jo
imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne
17. 6. 2008 na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba je Edita Dolinšek,
tel. 02/ 881-21-47.
Izbrani bodo lahko le kandidati, ki bodo
oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 2008/000395
Ob-5031/08
Občina Žalec objavlja na podlagi 21. člena Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur.l. RS, št. 84/07), 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,
16/05, 94/05, 23/06) in sklepa Občinskega
sveta Občine Žalec, št. 465-02-0008/2008,
z dne 26. 5. 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel.
03/713-63-24, faks 03/713-64-64.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča: del parc. št. 240/1, ki po parcelaciji ustreza novi parceli št. 240/11, v izmeri
59 m2, del parc. št. 170/5, ki po parcelaciji ustreza novi parceli št. 170/12 v izmeri
140 m2, del parc. št. 171/6, ki po parcelaciji ustreza novim parcelam št. 171/23 njiva
130 m2, 171/24 njiva 540 m2, 171/25 njiva
1160 m2, parc. št. 171/13, ki po parcelaciji ustreza novi parceli št. 171/28 travnik
v izmeri 19 m2, vse k.o. Gotovlje. Skupna
izmera nepremičnin, ki so predmet prodaje
je 2048 m2.
Predmetne nepremičnine se nahajajo na
območju, ki se ureja z veljavnim Odlokom
o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske
V. Žalec in soseske Frenga Žalec, kjer je
predvidena gradnja stanovanjskega bloka.
Izhodiščna cena: 204.800,00 EUR. Cena
ne zajema pripadajočega davka in ga kupec
plača posebej.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
– Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Žalec pravico
zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi.

– Ponudnik je dolžan plačati kupnino na
podračun Občine Žalec: 01390-0100004366
v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
– Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
– Namen prodaje zemljišč je izgradnja
stanovanjskega bloka skladno z odlokom.
Rok za dokončanje del in pridobitev uporabnega dovoljenja je 3 leta od dneva sklenitve
prodajne pogodbe. Prodajna pogodba se
sklepa pod razveznim pogojem, ki je izpolnjen kolikor kupec na predmetnih nepremičninah ne dokonča izgradnje stanovanjskega
bloka in ne pridobi uporabnega dovoljenja
v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe. Kolikor se razvezni pogoj izpolni se
pogodba šteje za razvezano, nepremičnine
(zemljišče in del objekta, ki stoji na predmetnih nepremičninah) preidejo v last občine,
občina pa se kupcu obveže vrniti kupnino
brez obresti ter gradbeno vrednost zgrajenega objekta, ki jo določi sodno zaprisežen
cenilec gradbene stroke.
– Kupec je seznanjen, da je lastnik dela
parcel znotraj gradbene parcele bloka druga oseba.
– Kupec parcel, ki so predmet prodaje,
kot investitor prevzame tudi strošek izgradnje komunalne opreme. Strošek izgradnje
komunalne opreme izven območja parcel iz
2. točke tega razpisa (gradbena parcela bloka) in funkcionalno nujnega dela (parkirišč
z dovozno cesto in zunanjo ureditvijo – zelenico) se v sorazmernem delu poračuna pri
plačilu komunalnega prispevka.
4. Vsebina ponudbe:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– podpisano in žigosano izjavo o sprejemanju pogojev zapisanih v objavi javnega
zbiranja ponudb,
– reference v zvezi z gradnjo večstanovanjskih objektov,
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti
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pa lastno izjavo overjeno pri notarju ali na
Upravni enoti s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.)
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi
overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
– Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun Občine
Žalec: 01390-0100004366. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 3 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
– Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami vključno do 16. 6.
2008, do 14. ure. V primeru, da ponudba ne
bo oddana v skladu z določili tega razpisa,
je pristojna komisija ne bo upoštevala.
– V primeru več enakovrednih ponudb
bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja
ali jih bo pozval k ponovni predložitvi ponudb ali pa bo med najugodnejšimi ponudniki izvedel javno dražbo.
– Ponudniki so vezani na ponudbo 60 dni
od roka, ki je določen za oddajo ponudb
v drugi alinei 5. točke.
– Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v stanovanjski soseski V. Žalec in soseski Frenga Žalec« na
naslov: Občina Žalec, Oddelek za splošne
in premoženjske zadeve, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec.
7. Naročnik ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
9. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, kontaktna oseba Karmen Puc, tel. 03/713-63-24.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi
s predmetom prodaje je možen po predhodnem dogovoru.
10. Komisija bo odpirala prispele ponudbe v sredo, 18. 6. 2008, ob 9. uri, na sedežu
občine v sejni sobi.
Občina Žalec
Ob-5032/08
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja:
1. 6. 2008 začne s poslovanjem notar
Gregor Kovač v Celju, Miklošičeva ulica 1.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-4991/08
Splošna mehanska dela Jožef Fratar
s.p., Mariborska cesta 143, 2370 Dravograd, obvešča vse zainteresirane o preoblikovanju iz s.p. v enoosebno kapitalsko
družbo, Fratar d.o.o. Mariborska cesta 143,
2370 Dravograd, na podlagi drugega odstavka 680. člena ZGD.
Jožef Fratar s.p.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4883/08
Politična stranka Koper je naš, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.
V.

Postavka

v EUR brez cen.

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in odhodki
CELOTNI ODHODKI
Davek od dobička od pridobitne dejavnosti
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

73.692
0

20
73.712
0
62.634
62.634
11.078

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
3.
4.
4.a
5.

Postavka
SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

v EUR brez cen.

16.679
16.679

947
15.732
16.679
Koper je naš
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Ob-4884/08
Politična stranka Slovenija je naša, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.
V.

Postavka

v EUR brez cen.

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in odhodki
CELOTNI ODHODKI
Davek od dobička od pridobitne dejavnosti
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

93.935
0
0
0
217
94.152
0
37.387
37.387
0
56.765

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
4.a
5.

Postavka
SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

v EUR brez cen.
1.292
0
3.618
76.887
0
81.797
0
0
64.314
0
17.483
0
81.797
Slovenija je naša
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Ob-4885/08

Politična stranka Piran je naš, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap.
št.
I
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
III.
IV.
V.

Postavka

v EUR brez ce.

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in odhodki
CELOTNI ODHODKI
Davek od dobička od pridobitne dejavnosti
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

13.541
0

27
13.568
0
8.170
8.170
5.398
0

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
4.a
5.

Postavka
SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Presežek odhodkov nad prihodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

v EUR brez ce.
4.254

3.754
500
4.254
4.254
3.500
177
0
577
4.254
Piran je naš

Št. 2153-3/2008/6
Ob-5000/08
V register političnih strank se pod zaporedno številko 48, kjer je vpisana politična stranka Ljubljana, moje mesto, s skrajšanim imenom
Moje mesto in s kratico imena LMM ter s sedežem v Ljubljani, Krekov
trg 10, vpiše sprememba naslova sedeža stranke v: Ljubljana, Vrhovci,
cesta X 25.
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/08-4
Ob-4365/08
Pravila Sindikata Glin Grif d.o.o., Lesarska cesta 10, Nazarje, ki so bila pri
Upravni enoti Mozirje vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
22, se izbrišejo, z dne 25. 4. 2008.
Št. 101-20/2008-5
Ob-4366/08
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste
Polje, se pri vpisu pod zaporedno številko 17
o hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikat
KNG družbe Totra plastika d.d., Trpinčeva
39, Ljubljana, z dnem 9. 4. 2008 vpiše sprememba imena sindikata v Sindikat KNG
družbe Totra plastika d.o.o., skrajšano ime
Sindikat Totra plastika d.o.o.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4881/08
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Marjan Kramar, Zlatko Kavčič (na
podlagi sklepa 17. seje skupščine Združenja
z dne 15. 5. 2008 ga s 1. 6. 2008 zamenja
Gorazd Trček), France Arhar, Aleš Žajdela,
Niko Kač, Vojko Čok, Cvetka Selšek, Matjaž
Kovačič, Draško Veselinovič, Boris Pesjak,
Romana Pajenk, Sibil Svilan, Klemens Nowotny, Anton Romih (na podlagi sklepa 17.
seje skupščine Združenja z dne 15. 5. 2008
ga s 1. 7. 2008 zamenja Andrej Potočnik).
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Objave po Zakonu
o poštnih storitvah
Št. 3832-18/2008/4
Ob-4882/08
Na podlagi sedmega odstavka 4. člena
Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 102/04 – UPB1; v nadaljnjem besedilu:
ZPSto-1) Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije po uradni
dolžnosti objavlja, da je družbi Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor
podaljšala dovoljenje za izvajanje univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju
Republike Slovenije, s pravico izvajanja
rezerviranih poštnih storitev. Dovoljenje št.
3832-18/2008/2 z dne 7. 5. 2008 je izdano
za obdobje petih let, to je od 31. 5. 2008 do
31. 5. 2013. Celotno besedilo dovoljenja, iz
katerega je razviden obseg pravic in obveznosti, je objavljeno na spletni strani www.
apek.si. Dovoljenje je postalo dokončno dne
8. 5. 2008.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-4952/08
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine družbe
KLI Logatec, d.d., Tovarniška cesta 36, Logatec z dne 21. 4. 2008, objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo KLI Logatec, d.d., Tovarniška cesta 36, Logatec,
poziv upnikom:
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 2008/21045 z dne 23. 5. 2008 pri sub
jektu vpisa KLI Logatec, družba za lesno in
strojno proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.d., Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec,
matična številka 5038251, vpisanem pod
vložno št. 1/00187/00, vpisalo začetek redne likvidacije.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva prijavijo svoje terjatve
do družbe s priporočeno pošto, in sicer na
naslov: KLI Logatec d.d. – v likvidaciji, Tovarniška cesta 36, 1370 Logatec, s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo k prijavi
priložiti ustrezna dokazila o obstoju in višini
terjatve.
KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
mag. Edvin Makuc

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4934/08
Direktorica družbe VITA VILA, družba za
storitve, gradbeništvo, posredništvo, nepremičnine in trgovino d.o.o., Maribor, Vzhodna
ulica 18, prvič objavlja, da je družbenica Vusić Sonja sprejela naslednji sklep:
Osnovni kapital, ki je doslej znašal
416.792,00 EUR, se zmanjša 366.792,00
EUR, tako da po zmanjšanju znaša
50.000,00 EUR.
Edina družbenica družbe bo od datuma
vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register posedovala en poslovni delež, katerega nominalna vrednost bo
znašala 50.000,00 EUR, kar bo predstav
ljalo 100% skupnega osnovnega kapitala
družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede nominalno.
Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala
je v prevelikem obsegu vpisanega osnovnega kapitala glede na obseg poslov družbe
in glede na nameravano poslovanje družbe
v prihodnjih letih.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po rednem postopku zmanjšanja. Družba
skladno z določili 520. člena ZGD-1 poziva
upnike, da se zglasijo na sedežu družbe
ter izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala. Družba bo upnikom, ki
ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila
varščino.
V času sprejemanja tega sklepa družba
nima upnikov, katerih zapadle obveznosti ne
bi bile poravnane.

Kolikor bo družba v času postopka
zmanjšanja osnovnega kapitala imela upnike, ki bodo imeli neporavnane zapadle terjatve, bo le-te o nameri zmanjšanja obvestila
neposredno ter jih pozvala k izjasnitvi glede
zmanjšanja osnovnega kapitala oziroma jim
zagotovila varščino ali poravnala zahtevke,
skladno z določili druge alinee drugega odstavka 520. člena ZGD-1.
VITA VILA d.o.o.
direktorica
Vusić Sonja

Sklici skupščin
Ob-5046/08
Preklic
Uprava družbe NFD Holding, finančna
družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana, preklicuje sklic 6. seje skupščine družbe, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 47 z dne
16. 5. 2008, na spletnih straneh Ljubljanske
borze vrednostnih papirjev SEOnet in na
spletni strani družbe NFD Holding d.d., dne
16. 5. 2008.
NFD Holding, finančna družba d.d.
Zoran Bošković
predsednik uprave
Ob-4993/08
Preklic
Uprava družbe Gruda Jurmes d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana, preklicuje redno
sejo skupščine, ki je bila z objavo v Uradnem listu RS, št. 38/08 z dne 18. 4. 2008
sklicana za dne 9. 6. 2008 ob 12. uri na sedežu družbe Gruda-Jurmes, Tržaška cesta
134, Ljubljana.
Gruda Jurmes d.d.,
uprava družbe
Ob-4994/08
Na zahtevo delničarjev:
– Martin Južnič, Na Grivi 29, Dragomer,
1351 Brezovica pri Ljubljani,
– Üllen Nataša, Jakčeva ulica 43, 1000
Ljubljana,
– Zlatko Zupanc, Vodruž 2B, 3230 Šentjur,
– Gallob d.o.o., Partizanska cesta 5,
2000 Maribor,
– Dušan Smolnikar, Sitarjeva cesta 7,
1270 Litija,
– Frančišek Sonc, Tominškova ulica 48,
1231 Ljubljana – Črnuče in na podlagi 296.
člena ZGD-1 ponovno sklicuje
skupščino
Gruda – Jurmes d.d., Šentjur
na zahtevo manjšine dne 3. julija 2008
ob 8. uri, na sedežu družbe Gruda – Jurmes
d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana, s tem, da
uprava družbe v skladu s statutom družbe,
sklic in predlagane sklepe objavlja v skladu
s statutom družbe.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:

Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Anita Kastelic, Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2007 s poročilom nadzornega sveta
o pregledu letnega poročila družbe za leto
2007.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
družbe za leto 2007.
Predlagatelji sklica skupščine zahtevajo,
da se na dnevni red uvrstijo naslednje točke
in sklepi skupščine.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z datumom dneva zasedanja skupščine
se odpokliče naslednja člana nadzornega
sveta družbe: Jože Štiglic, Ljubljanska cesta
23, Šentjur, Maks Rožman, Mestne Njive 5,
Novo mesto.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta se z datumom dneva zasedanja skupščine za mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja imenujeta: Jože Podpečan, Prešernova
28, 1230 Domžale, mag. Zlatko Zupanc,
Vodruž 2B, 3230 Šentjur.
4. Glasovanje o nezaupnici direktorju
družbe.
Predlog sklepa: direktorju Alešu Kandorferju se izreče nezaupnica v zvezi z njegovim delom kot direktorjem družbe Gruda
– Jurmes d.d.
Predlog sklepa: glede na izglasovano
nezaupnico skupščine nalaga nadzornemu
svetu, da direktorja razreši.
5. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
Predlog sklepa:
Zoper direktorja družbe Aleša Kandorferja in zoper odpoklicanega člana nadzornega
sveta Jožeta Štiglica in Maksa Rožmana se
vloži odškodninska tožba.
Za posebnega zastopnika za vložitev odškodninske tožbe se imenuje Odvetniška
družba Colja, Rojs & Partnerji o.p., d.n.o.
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.
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, 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
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uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gruda Jurmes d.d.,
predsednik uprave
Aleš Kandorfer
Ob-4864/08
Na podlagi točke 4.5. Statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje,
uprava družbe vabi delničarje na
12. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 1. julija 2008, ob 11. uri, v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova 1,
Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana
v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov. Na seji je navzoč notar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta za leto
2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta
2007 znaša 292.103,99 EUR. V skladu
s statutom se 29.210,39 EUR razporedi
za povečanje statutarnih rezerv, po sklepu
uprave in nadzornega sveta se 131.446,80
EUR nameni za nakup lastnih delnic družbe. Preneseni dobiček iz preteklih let v višini 1.117.301,70 EUR in preostanek čistega
dobička leta 2007 v višini 131.446,80 EUR
se uporabi na naslednji način:
a) v višini 24.000 EUR bruto, ki izhaja iz
prenesenega čistega dobička preteklih let,
se podeli kot nagrada nadzornemu svetu in
upravi družbe, in sicer vsakemu 1/6 v obliki
delnic družbe;
b) 101.948,66 EUR se nameni za dividende (0,17 EUR na delnico bruto). Dividende se izplačajo iz dobička preteklih let.
Upravičenci so imetniki delnic na dan zasedanja skupščine v mesecu juliju. Dividende
se izplačajo najkasneje do 15. 10. 2008;
c) preostanek bilančnega dobička v višini
1.122.799,84 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2007
ter se jima podeli razrešnica.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2008 imenuje revizijska družba Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Potrditev pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko po svojem direktorju uprave kupi lastne delnice družbe s tem, da:
a) Najvišja nakupna oziroma prodajna
cena 1 delnice ne sme presegati 14,53 EUR

na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti manjša od 8,35 EUR.
b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
c) Pridobijo se sredstva oziroma viri in
oblikujejo se rezerve za nakup lastnih delnic
v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
d) Prednostna pravica nakupa oziroma
prodaje delničarjev se izključi.
e) Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja do naslednje skupščine delničarjev, vendar najdlje 1 leto in pol.
6. Sprejem sklepa o preoblikovanju nominalnih delnic v kosovne delnice in preračun osnovnega kapitala družbe iz tolarjev
v evre.
Predlog sklepa:
V skladu z Zakonom o uvedbi eura in
ZGD-1 se nominalni znesek delnice v višini 1.000,00 SIT preračuna v eurski znesek
tako, da poslej nominalni znesek delnice
znaša 4,17 EUR. Delnice družbe Celjski
sejem, d.d., katerih nominalni znesek po
uvedbi eura znaša 4,17 EUR, se pretvorijo
v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica
z nominalnim zneskom 4,17 EUR postane
1 kosovna delnica. Osnovni kapital družbe
Celjski sejem, d.d. se zaradi uvedbe eura
in s tem spremembe nominalne vrednosti
delnic ter uvedbe kosovnih delnic uskladi iz
614.019.000,00 SIT na 2.560.459,23 EUR,
ki je razdeljen na 614.019 kosovnih delnic.
Razlika v znesku 1.796,65 EUR, ki izhaja iz
preračunavanja iz tolarjev v eure, se odvede
v kapitalske rezerve družbe.
V prvem odstavku 3. člena statuta se
znesek osnovnega kapitala 614.019.000,00
SIT nadomesti z zneskom 2.560.459,23
EUR ter je osnovni kapital zaradi uvedbe kosovnih delnic razdeljen namesto na 614.019
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 614.019.000 SIT po
novem na 614.019 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.
7. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Uprava in
člani nadzornega sveta se skupščine lahko
udeležijo tudi, če niso delničarji.
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 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe do
skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d. Celje
direktor uprave
mag. Franc Pangerl
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Št. 3/08
Ob-4865/08
Na podlagi določil točke 11.2. Statuta
družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje
18. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi, d.d.,
Koper,
ki bo v ponedeljek, 30. 6. 2008, v sejni
sobi družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev prisotnosti.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoča
skupščine Marinela Jankovič in dve preštevalki glasov, Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. Na seji skupščine bo prisostvovala
notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom 2007, poročilom nadzornega sveta in odločitev o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
za leto 2007.
Predlog sklepa št. 2: skupščina podeli
razrešnico članom uprave in nadzornega
sveta za poslovno leto 2007.
3. Odločitev o delitvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
in nadzornega sveta se bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2007 v višini 3.126.195,94 EUR
uporabi za naslednje namene:
– 475.239,00 EUR se nameni za izplačilo
dividend (3,00 EUR na delnico). Do izplačila
dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot delničarji Primorskih
skladov, d.d., Koper na dan 4. 7. 2008. Dividende se izplačajo najkasneje v roku 30 dni
po sprejemu sklepa na skupščini.
– 2.650.956,94 EUR ostane nerazporejeno.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2008
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Kolikor revizijska družba bistveno spremeni
dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na
dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen
imenovati drugega revizorja.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj
z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled na sedežu uprave
družbe, na Pristaniški 12, v Kopru, od dneva
sklica skupščine naprej vsak delovni dan od
9. do 12. ure. Pravico udeležbe na skupščini
imajo lastniki delnic, v korist katerih bodo te,
na dan skupščine, vknjižene v delniški knjigi družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi
svojo udeležbo na skupščini.
Primorski skladi, d.d., Koper
uprava družbe
Dušan Jereb
Jasna Baćac
predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič
Št. 224/08
Ob-4866/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
uprava družbe sklicuje
13. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
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ki bo dne 30. 6. 2008, ob 12. uri, v sejni
dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa
največ delnic družbe. Za preštevalca glasov
se izvolita Jože Kovačič in Neva Thoržev
skij. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe za leto 2007 na podlagi
revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina sprejme poročilo nadzornega
sveta o preverjanju vodenja družbe za leto
2007 na podlagi revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto
2007.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Delitev bilančnega dobička v znesku
3.371.303,05 EUR:
– za dividende 347.483,20 EUR,
– za nagrade upravi, predsedniku nadzornega sveta in članom nadzornega sveta
v razmerju 1 : 0,7 : 0,5. 29.557,97 EUR,
– za nerazporejeni dobiček 2.994.261,88
EUR.
Družba bo nagrade upravi, predsedniku
nadzornega sveta in članom nadzornega
sveta ter dividende delničarjem izplačala
v roku 45 dni od dneva seje skupščine, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v Centralni klirinško
– depotni družbi, d.d. Ljubljana, vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno
leto 2007.
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d. za leto 2008 se imenuje
EPIS d.o.o., Celje.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
izvolita se člana nadzornega sveta skladno
s predlogom nadzornega sveta.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
7.1 Dejavnost družbe določena v 2. členu statuta se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
D 35.112
D 35.140
D 35.300
E 38.210
M 74.100

Proizvodnja električne
energije v termoelektrarnah,
jedrskih elektrarnah
Trgovanje z električno
energijo
Oskrba s paro in vročo vodo
Ravnanje z nenevarnimi
odpadki
Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo
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7.2 Dejavnost družbe določena v 2. členu statuta se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08).
7.3 Dopolnjena in s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) usklajena dejavnost družbe določena
v 2. členu glasi kot izhaja iz gradiva.
7.4 Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa se
izkažejo z izpisom iz sodnega registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če 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 z osebnim identifikacijskim
dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Štine, dipl. oec., od
10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda za katere žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
uprava družbe
Ob-4867/08
Na podlagi 36. člena Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje
14. skupščino delničarjev,
ki bo 30. 6. 2008 ob 14. uri, v Dvorani
za multimedijske predstavitve na sedežu
družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Aleksander Čeferin,
– za preštevalca glasov se imenujeta Andraž Šuligoj in Marko Šere.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
2. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Spremeni se dejavnost družbe in
uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08),
in sicer:
a) brišejo se do sedaj registrirane dejavnosti družbe;
b) na novo se vpišejo naslednje dejavnosti družbe:

61.100
61.200
61.900
60.200
64.190
64.920
64.990

18.110
18.120
18.130
18.140
18.200
26.110
26.120
27.900
33.130
33.200
42.220
43.110
43.120
43.210
43.220
43.290
43.990
46.190
46.900
47.410
47.420
47.510
47.640
47.789
47.890
47.910
47.990
49.391
49.410
52.100

Telekomunikacijske dejavnosti
po vodih
Brezžične telekomunikacijske
dejavnosti
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Televizijska dejavnost
Drugo denarno posredništvo
Drugo kreditiranje
Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja elektronskih komponent
Proizvodnja elektronskih plošč
Proizvodnja drugih električnih
naprav
Popravila elektronskih in optičnih naprav
Montaža industrijskih strojev in
naprav
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih
in ogrevalnih napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Druga specializirana gradbena
dela
Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Nespecializirana trgovina na debelo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno
opremo
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Cestni tovorni promet
Skladiščenje
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55.201
55.204
55.209
56.101
58.110
58.120
58.130
58.140
58.190
59.200
62.010
62.020
62.030
62.090
63.110
63.120
63.990
64.910
65.120
65.300
66.110
68.100
68.200
69.103
69.200
70.220
71.111
71.129
71.200
72.190
73.110
73.120
73.200
74.200
74.300
77.110
77.390
80.100
80.200
82.110
82.200

Počitniški domovi in letovišča
Planinski domovi in mladinska
prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Restavracije in gostilne
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav
in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Dejavnost finančnega zakupa
Dejavnosti zavarovanja, razen
življenjskega
Dejavnost pokojninskih skladov
Upravljanje finančnih trgov
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega
prostora
Raziskovanje trga in javnega
mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem
in zakup
Varovanje
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
Nudenje celovitih pisarniških
storitev
Dejavnost klicnih centrov

82.920
82.990
85.590
85.600
91.011
91.012
95.110
95.120
96.090

Pakiranje
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
Popravila komunikacijskih naprav
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

2.2. Skupščina v skladu s prvim odstavkom 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni
svet, da uskladi besedilo Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. z veljavno sprejetim
sklepom skupščine o spremembi dejavnosti
družbe.
3. Pisno poročilo nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2007.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2007 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2007, ki znaša 200.195.765,47 EUR, se
uporabi za naslednje namene:
– za izplačilo dividend v višini
83.270.118,40 EUR oziroma 12,80 EUR
bruto na delnico,
– za izplačilo članom nadzornega sveta
v skupni višini 135.000,00 EUR, ki se razdeli
med člane nadzornega sveta v enakih deležih glede na čas dela v nadzornem svetu,
največ do zneska 15.000 EUR za posameznega člana,
– preostali del v višini 116.790.647,07 EUR
pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Dividende se izplačajo iz dela bilančnega
dobička, ki izvira iz dobička leta 2007.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer
v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2007.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d. d., za poslovno leto 2008
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d.,
za poslovno leto 2008.
II. Gradivo
Gradivo za skupščino, skupaj z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
družbe, je na vpogled delničarjem družbe
na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana,
v informacijski pisarni (pritličje) vsak delovni
dan od dneva objave sklica skupščine od
10. do 12. ure, do vključno 27. 6. 2008.
III. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj-
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kasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe
in glasovalno pravico na podlagi pisnega
pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati
na sedežu družbe in ostane shranjeno pri
družbi do preklica. Prijava na skupščino je
pravočasna, če prispe na sedež družbe do
vključno 27. 6. 2008.
IV. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
mag. Bojan Dremelj
Ob-4868/08
Uprava družbe na podlagi 39. in 40. člena Statuta družbe Iskra Prins d.d., Cesta
dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana, v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
13. redno skupščino delničarjev,
ki bo 30. 6. 2008 ob 12. uri na sedežu
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in navzočnost notarja Vojka
Pintarja.
Predlog sklepa:
– za predsednico zasedanja se izvoli
Slavica Mrkun,
– za preštevalki glasov se imenujeta Milena Srakar in Majda Klajderič,
– ugotovi se navzočnost notarja Vojka
Pintarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom Iskra
Prins d.d., za leto 2007, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in
odločanje o delitvi bilančnega dobička ter
podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Iskra Prins d.d. za leto 2007,
revizorjevim poročilom ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.
2. Bilančni dobiček družbe v znesku
555.689 EUR, po stanju na dan 31. 12.
2007, se po sklepu uprave uporabi za pokrivanje izgube preteklih poslovnih let.
3. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 imenuje revizijska družba
KPMG.
4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe na predlog glavnega delničarja Iskra
d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa:
4.1. Iz družbe Iskra Prins d.d., Cesta
dveh cesarjev 403, MŠ 5091969, IS za DDV
11960779 (v nadaljevanju: Iskra Prins d.d.)
se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe
na način, da se njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke
4.3. tega sklepa prenesejo na glavnega
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delničarja, družbo Iskra d.d., Kotnikova 28,
Ljubljana, imetnico 170.090 delnic izdajatelja Iskra Prins d.d, ki predstavljajo 98,38%
osnovnega kapitala družbe.
4.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblasti 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
o prenosu delnic izdajatelja Iskra Prins d.d.
z računov manjšinskih delničarjev na račun
glavnega delničarja.
4.3. Glavni delničar je dolžan najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti vpisa
sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačati denarno odpravnino v znesku 3,85 EUR (z besedo: tri eure
petinosemdeset centov) za vsako delnico.
Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem obrestujejo po obrestni
meri 5% letno. 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 dejstvo vpisano na presečni dan na
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva
iz drugega odstavka 81.b člena Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(Ur. l. RS, št. 23/99,114/06, v nadaljevanju:
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.
4.4. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa pri Novi ljubljanski
banki d.d.. Factor banka je podala izjavo,
da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic
v register manjšinskim delničarjem izplačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo napovedali svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Pisno
pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na voljo za vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan od 12. do
15. ure.
Iskra Prins d.d.
uprava družbe
Ob-4869/08
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Dornavska cesta 6/A, 2250 Ptuj sklicuje uprava družbe
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13. sejo skupščine
Gradis Gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj d.d.,
ki bo v četrtek, dne 3. 7. 2008 s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe na Ptuju,
Dornavska cesta 6/A, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Milan
Hebar, za preštevalki glasov pa Mateja Hameršak in Daniela Žvarc, obe delavki Gradis
Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo naslednji sklepi:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2007.
2.2. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2007 znaša 752.332,75 EUR, od
tega 64.351,63 EUR čistega dobička v letu
2007 in 687.981,12 EUR prenesenega iz
preteklih let se nameni:
a) del bilančnega dobička v znesku
48.448,00 EUR se izplača delničarjem za
dividende, in sicer 0,50 EUR bruto na delnico.
Dividenda pripada delničarjem, ki so na
dan 30. 6. 2008 vpisani kot imetniki delnic
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v KDD
d.d. Ljubljana. Dividende se izplačajo v roku
do 90 dni od dneva skupščine. Za namen izplačila dividend bo družba porabila del sredstev prenesenega dobička iz leta 2001.
b) del bilančnega dobička v znesku
6.560,70 EUR se razporedi v druge rezerve.
Za ta namen se uporabi preostali del
sredstev prenesenega dobička iz leta
2001.
c) preostali del bilančnega dobička v znesku 697.324,05 EUR ostane nerazporejen in
bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2007 ter se jima
podeli razrešnica.
3. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d., Dornavska cesta 6/A, Ptuj
s potrditvijo čistopisa statuta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe 13. skupščina sprejema naslednja
sklepa:
3.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe Gradis Gradbeno
podjetje Gradne Ptuj d.d. v predloženem
besedilu.
3.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sprejetimi sklepi skupščine izdela čistopis Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d.
4. Razrešitev (odstop) in izvolitev članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:
4.1. Skupščina Gradis Gradnje Ptuj d.d.
na podlagi odstopnih izjav razreši dosedanja člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev:
– Ivanuša Mirana,
– Prelog Mirka.
4.2. Skupščina Gradis Gradnje Ptuj d.d.
izvoli v nadzorni svet za mandatno dobo
štirih let naslednje predstavnike delničarjev:
1. Pintar Marjana,
2. Šegula Franca,
3. Žiher Alojza.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2008 imenuje revizijska hiša JPA Abeceda
Revizija d.o.o., Ljubljana.
6. Odločanje o pobudi sveta delavcev in
sindikata za sklenitev pogodbe o udeležbi
delavcev pri dobičku družbe Gradis Grad
nje Ptuj d.d. z mnenjem direktorja.
Predlog sklepa:
Skupščina Gradis Gradnje Ptuj d.d. na
pobudo sveta delavcev in Neodvisnega
sindikata Gradis Gradnje Ptuj z dne 22. 4.
2008 ter na podlagi mnenja direktorja družbe pooblasti poslovodstvo (direktorja) družbe Gradis Gradnje Ptuj d.d., za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku
v višini, določeni v 2. členu po denarni shemi, določeni v 13. členu Zakona o udeležbi
delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št.
25/08) ter za izvedbo ostalih potrebnih aktivnosti za realizacijo tega sklepa v skladu
s citiranim zakonom.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini (osebno ali s pisnim pooblastilom
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev) na sedežu družbe – tajništvu,
najkasneje 3 dni pred skupščino (do 30. 6.
2008).
Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
v istem roku (do 30. 6. 2008) poslati tudi
s priporočeno pošto.
Delničarji, ki ne bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli sodelovati na skupščini!
Udeležence (delničarje in njihove pooblaščence) prosimo, da se javijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj uro pred
pričetkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe pri Aleksandri Paušner, vsak delavnik
od dneva objave sklica skupščine dalje, in
sicer med 8. in 9. uro (tel. 02/787-58-01).
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure,
ko je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih delničarjev oziroma odstotek
zastopanih delnic.
Uprava
Gradis Gradnje Ptuj d.d.
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Št. 19/2008
Ob-4870/08
Na podlagi 18. člena statuta družbe,
uprava družbe Alpos industrija kovinskih izdelkov in opreme. d.d., Šentjur, Ul. Leona
Dobrotinška 2, sklicuje
12. skupščino
Alpos, d.d.,
za v torek, dne 1. julija 2008, ob 10. uri,
v sejni sobi družbe Alpos, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 2, Šentjur, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Franca Bana, za preštevalca glasov Andreja Zalarja in Jožefa
Artnaka ter imenuje notarja na skupščini
Milana Grassellija, notarja v Šentjurju.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2007 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu, razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Alpos,.d.d. in konsolidiranim
letnim poročilom Skupine Alpos za leto 2007
z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Izkazan bilančni dobiček po stanju
na dan 31. 12. 2007, ki zajema preostanek čistega dobička poslovnega leta v višini
210.935,74 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska
družba ABC revizija, družba za revizijo in
sorodne storitve, d.o.o.
4. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov leta 2008
izplačajo nagrade oziroma plačilo za njihovo
delo v skupnem bruto znesku 150.000 eurov, od tega predsedniku nadzornega sveta
bruto znesek 30.932,46 eurov, posameznim
članom pa bruto znesek 25.776,78 evrov.
Opomba: predlagatelj sklepa pod 3. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa uprava
in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Alpos d.d.,
Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, vsak delovni dan od 12. do 13. ure po objavi dnevnega reda.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih
po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki, obrazloženi in zaradi objave vloženi
v 7 dneh po objavi tega sklica v sektorju za
pravne organizacijske in kadrovske zadeve
družbe Alpos, d.d., Ul. Leona Dobrotinška
2, Šentjur.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti
pisna. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno petka, 27. 6. 2008)
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
oziroma dostavijo pooblastilo v sektor za
pravne organizacijske in kadrovske zadeve

družbe, zaradi priprave glasovnic in priprave
prostora za skupščino. Pravočasna pisna
prijava in predložitev pooblastila sta pogoj
za udeležbo in odločanje na skupščini.
Ob vseh točkah dnevnega reda se glasuje za ali proti na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci prejmejo ob vstopu v sejno dvorano, kjer se vpišejo tudi v poseben seznam
udeležencev.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.
Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala ob uri sklica.
Alpos, d.d.
predsednik uprave
Mirjan Bevc
Ob-4871/08
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana,
Koprska 104, vabi uprava družbe delničarje na
13. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d.,
Ljubljana, Koprska 104,
ki bo v torek, 1. julija 2008, z začetkom
ob 14. uri, v sejni sobi družbe IMP Klima
montaža d.d., Ljubljana, Koprska 104.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Slavko Trstenjak, odv.
Za preštevalca glasov se imenuje Erik
Dimitrijevič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
II. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejme skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta naslednji
sklep:
Skupščina družbe sprejme poslovno poročilo za leto 2007.
Upravi se podeli razrešnica za poslovno
leto 2007.
III. Potrditev plana družbe za leto 2008.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep: skupščina potrdi predlagani plan družbe za leto
2008.
IV. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep: bilančni
dobiček v višini 2.013.556,00 EUR, ki je
sestavljen iz dobička tekočega leta 2007
v višini 372.789,00 EUR ter prenesenega
čistega dobička preteklih let v skupni višini 1.640.767,00 EUR ostane nerazporejen. Preneseni dobiček za leto 2004 znaša
401.228,36 EUR, za leto 2005 817.256,37
EUR, za leto 2006 pa 422.282,27 EUR.

Št.

53 / 30. 5. 2008 /

Stran

2005

V. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina potrdi revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana za revidiranje letnih poročil za leto 2008.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe na naslovu
Koprska 104, 1000 Ljubljana, 14 dni pred
skupščino, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delničarjev.
IMP Klima montaža d.d.
uprava družbe
Nedeljko Teodorovič
Št. 15/08
Ob-4888/08
Na podlagi 7.3 Statuta družbe
MURA-VGP, d.d. in Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), sklicuje uprava družbe
10. skupščino
delničarjev družbe MURA-VGP d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
ki bo v torek, dne 1. julija 2008, ob 13. uri,
v sejni sobi družbe MURA-VGP d.d., Lipovci
256b, 9231 Beltinci.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo se imenuje Danica
Dvanajšček.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2007,
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega
poročila.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe z dne
22. 5. 2008, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe MURA-VGP d.d. za
poslovno leto 2007.
3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2007.
3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmeta naslednja sklepa:
a) o uporabi bilančnega dobička družbe
MURA-VGP d.d. za poslovno leto 2007:
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– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2007 znaša 1.734.374,00 EUR,
– del bilančnega dobička v višini 273.550,00 EUR bruto se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda
10,00 EUR na delnico. Dividenda pripada
delničarjem, ki so na dan skupščine vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe,
ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana. Dividende se izplačajo najkasneje
do 30. 9. 2008. Za namen izplačila dividend
bo družba porabila sredstva bilančnega dobička v višini 273.550,00 EUR iz leta 2001
in del sredstev iz leta 2002,
– o preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 1.460.824,00 EUR bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček),
b) podeli se razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe MURA-VGP
d.d. za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se imenuje revizorja za poslovno
leto 2008.
5. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejnin.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi:
a) nagrada za poslovno leto 2007:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 2.000,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
1.500,00 EUR bruto;
b) sejnina od 1. 7. 2008 naprej,
– za predsednika nadzornega sveta v višini 250,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
170,00 EUR bruto.
Nagrada se članom NS izplača v breme
stroškov tekočega poslovnega leta.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev
z članom nadzornega sveta, predstavnikom
delavcev.
Predlog sklepa:
Ob ugotovitvi, da dosedanjim članom
nadzornega sveta: Janezu Horvatu, Mariji Glavač in Matiji Majcen, poteče mandat
13. 11. 2008, skupščina na predlog nadzornega sveta, za mandat od 14. 11. 2008 do
13. 11. 2012, izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Janez Horvat, gradb. teh., zaposlen
v CP Murska Sobota d.d.
2. Marija Glavač, ekon., zaposlena
v MURI, d.d. Murska Sobota.
Skupščina se seznani, da je za člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev
po poslovniku sveta delavcev imenovan
predsednik sveta delavcev.
9. Vprašanja delničarjev
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno predložiti na sedež družbe,
kjer ostane shranjeno.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
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Letno poročilo za poslovno leto 2007
z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega
sveta in predlogi sklepov so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
MURA-VGP d.d.,
uprava
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon.
Ob-4889/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 35. in 36. člena Statuta
družbe Domel d.d. uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe,
ki bo v torek, 1. julija 2008, ob 12. uri,
na sedežu družbe Domel d.d. v Železnikih,
Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2007 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007. Skupščina na podlagi
soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini
6.570.280,08 EUR, od katerega preneseni
dobiček iz prejšnjih let znaša 6.570.280,08
EUR, uporabi kot sledi:
a) Del bilančnega dobička v znesku
496.922,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,40 EUR na
delnico. Dividende se razdelijo iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 1999
v višini 308.892,99 EUR in iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 2000 v višini
188.029,41 EUR.
b) Preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2007 v znesku
6.073.357,68 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju najkasneje do 30. 9. 2008 tistim delničarjem, ki so
kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo
družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. v poslovnem letu 2007 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2007
podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2008 se za
revizorja imenuje revizijska družba Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljub
ljana, Kamniška ulica 25.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: izvoli se nov član nadzornega sveta.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega

reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniški knjigi družbe
in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje
v roku treh dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka
skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pismene
prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Celotno gradivo za skupščino, katerega
del sta tudi letno poročilo za leto 2007 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2007, je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Domel, d.d.
dr. Jožica Rejec, predsednica uprave
Ob-4909/08
Na podlagi 6. člena Statuta družbe Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje,
sklicuje uprava družbe
12. redno sejo skupščine
Izletnik Celje d. d., Celje
Dnevni red za 12. redno sejo skupščine
družbe Izletnik Celje d.d., ki bo dne 3. julija
2008 ob 12. uri na sedežu družbe v sejni
sobi na AP Celje:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa (predlagatelj: uprava):
skupščina izvoli predsednika skupščine Borisa Kočevarja in dve preštevalki glasov:
Anico Vojkovič in Brigito Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljena notarka,
Katja Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Vodstvo seje prevzame izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi sklepčnost.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa (predlagatelja: uprava
in nadzorni svet): skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2007 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za poslovno
leto 2007.
4. Seznanitev s pobudo Sveta delavcev
in Sindikata družbe.
Predlog sklepa (predlagatelj: uprava):
skupščina se seznani s pobudo Sveta delavcev in Sindikata družbe za začetek aktivnosti za ureditev udeležbe delavcev pri
dobičku družbe.
5. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja: uprava in
nadzorni svet):
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a) Skupščina sprejme sklep, da na osnovi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček družbe, ki po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 106.445 €, ostane
nerazporejen.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2007 in jima
podeljuje razrešnico.
6. Obravnavanje in odločanje o spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja: uprava in
nadzorni svet): skupščina sprejme sklep, da
se statut v točki drugič prvič uskladi z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
7. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa (predlagatelj: nadzorni
svet): skupščina imenuje za leto 2008 revizorja KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo v Klirinško depotni družbi na osnovi
zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti udeležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 30. 6. 2008). Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na
skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo
v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino vključno s predlogami sprememb in dopolnitev Statuta družbe je na vpogled vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razum
no utemeljen nasprotni predlog. uprava in
nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo
v Uradnem listu RS.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje d.d.
direktor podjetja
Darko Šafarič, dipl. ekon.
Ob-4917/08
Na podlagi 40. člena statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
11. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v torek, 24. 6. 2008, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Zvonko Lovše,
Barbara Bobek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarkaNataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje
razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v višini
26.895,00 EUR se razporedi za druge rezerve iz dobička.
c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
– Upravi družbe se v breme poslovnih
stroškov izplača nagrada za uspešno delo
v letu 2007 v skupni bruto višini 3.500,00
EUR.
– Nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v skupni bruto višini
3.500,00 EUR.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se je dne 17. 6.
2008 iztekel mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta, predstavnikom delni
čarjev:
1. Janez Cerk,
2. Suvat Fatić,
3. Borut Savić,
4. Borut Srimšek.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
5. Janez Cerk,
6. Suvat Fatić,
7. Borut Savić,
8. Borut Srimšek.
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje:
1. Franc Kušar,
2. Zvonko Lovše.
4. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
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b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe
dejavnosti družbe.
V statut družbe se za 50. členom doda
nov člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.«
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
5. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sklene se
pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Skupščina pooblašča upravo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Za sklenitev pogodbe je potrebno soglasje
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik med 9. do
14. uro v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo vabilo
z dnevnim redom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.
varnost-vic.si/.
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.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja d.d.
Rajko Makarić
direktor
Ob-4918/08
Na podlagi 37. točke Statuta družbe HIT
Alpinea d.d. in na podlagi 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe HIT
Alpinea d.d. sklicuje
12. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 1. julija 2008, ob 11. uri, v sejni
sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Hildo
Pipan.
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Za preštevalko glasov Tjašo Šuvak.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Svetina.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Hit Alpinea d.d. za poslovno leto 2007 in
poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah
preveritve revidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Hit Alpinea
d.d. za poslovno leto 2007 in poročilom
nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve
revidiranega letnega poročila za poslovno
leto 2007.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2007.
Predlog sklepa:
3.1 Ugotovitev bilančnega dobička
Bilančni dobiček družbe HIT Alpinea d.d. na dan 31. 12. 2007 znaša
102.999,00 EUR.
3.2 Uporaba bilančnega dobička
Del bilančnega dobička se na podlagi
statuta družbe nameni za izplačilo prednostnih dividend v višini 0,12 EUR bruto na
delnico. Preostali bilančni dobiček ostane
nerazporejen. Dividende se izplačajo do
30. 9. 2008 prednostnim delničarjem, ki so
na dan skupščine vpisani v centralni register KDD.
3.3. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2007.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, imenuje mag.
Niko Trošt.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijo poslovnega
leta 2008 se na predlog nadzornega sveta
izbere revizijska družba Abeceda – Revizijska družba, d.o.o., Stanetova ulica 22,
3000 Celje.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 11. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 1. 7. 2008 ob 12. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo in dostavijo pooblastila upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom za leto
2007 bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v hotelu Larix, Borovška 99, Kranjska Gora, vsak delovni dan od objave sklica
naprej, in sicer od 9. do 12. ure.
HIT Alpinea d.d.
direktor Topolšek Aleš
Ob-4920/08
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja
Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno
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17. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za pro
izvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 30. 6. 2008 ob 13.30, v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija: predsednica
Helena Drolc, članica Ida Milkovič, članica
Manuela Detiček.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2007.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
5.893.140,07 EUR v skladu z določbami
231., 282. in 293. člena ZGD-1 uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 5.323.801,41 EUR (leto 1998 307,37
EUR, leto 1999 52.767,73 EUR, leto 2000
560.193,19 EUR, leto 2001 641.931,26
EUR, leto 2002 645.806,45 EUR, leto 2003
874.608,66 EUR, leto 2004 1.316.303,68
EUR, leto 2005 650.049,07 EUR in leto
2006 581.834,00 EUR) in se razdeli:
– za dividende: 269.120,00 EUR (v
breme nerazporejenega dobička iz leta 1998
307,37 EUR, leta 1999 52.767,73 EUR in
leta 2000 216.044,90 EUR).
Ostane nerazporejen 5.054.681,41 EUR.
Bruto dividenda na delnico znaša 16,00
EUR in se izplača v nerevaloriziranem znesku po stanju delniške knjige na dan sklepa
skupščine.
– čisti dobiček leta 2007 znaša
569.338,66 EUR in ostane v celoti nerazporejen.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2007.
5. Preračun osnovnega kapitala v EUR.
Predlog sklepa:
5.1. Osnovni kapital družbe se v skladu z drugim odstavkom 693. člena ZGD-1
preračuna v evro po tečaju zamenjave 1
EUR = 239,640 SIT, in sicer se osnovni kapital družbe v višini 168.200.000,00 SIT deli
z zneskom 239,640 tako, da se dobi znesek
701.886,16257 EUR.
5.2. V skladu z Uredbo Sveta ES 1103/97
se dobljeni znesek zaokroži na dve decimalni mesti, tako da se dobi znesek 701.886,16
(sedemstoenatisočosemstošestinosemdeset 16/100) EUR.
Spremeni se prvi odstavek 5. (peti) člena
statuta in se glasi:
5.3. Osnovni kapital delniške družbe Magneti Ljubljana d.d., Ljubljana po preračunu
znaša 701.886,00 (sedemstoenatisočosemstošestinosemdeset 00/100) EUR, znesek
0,16 EUR pa se razporedi v kapitalske rezerve.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Conturo d.o.o. za revizijo poslovanja družbe Magneti Ljubljana d.d. za leto 2008.

7. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višina sejnine za predsednika nadzornega sveta znaša neto 500
EUR, za člane pa neto 250 EUR.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2007 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni med 8. in 12. uro.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo vsi, delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje: glasovanje
o točkah 1., 2. in 7. dnevnega reda poteka
javno, glasovanje o točkah 4., 5. in 6. dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob prihodu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 15. uri, v istih
prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Direktor podjetja
Magneti Ljubljana d.d.
Albert Erman, univ. dipl. inž.
Ob-4921/08
Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje
14. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v torek, 1. 7. 2008, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 14. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalki
glasov sta imenovani Nataša Podlipnik in
Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko Zdenko Gustinčič.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe
za leto 2007 znaša 2.065.296,29 EUR in je
sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih
let v višini 418.823,99 EUR in čistega dobička iz leta 2007 v višini 1.646.472,30 EUR.
3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
2.065.296,29 EUR se uporabi, kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini
1.206.234,75 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer bruto 0,75 EUR
na delnico,
– preostali del bilančnega dobička v višini 859.061,54 EUR pa se kot nerazporejeni
dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
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Dividende se izplačajo v roku 60 dni
po sprejetju sklepa na skupščini. Dividenda
se izplača delničarjem, vpisanim v delniški
knjigi na dan 4. 7. 2008.
3.3. Skupščina družbe podeljuje upravi
razrešnico za delo v letu 2007.
3.4. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu
2007.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predloženem besedilu, ki se nanašajo na uskladitev dejavnosti
družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti
– SKD 2008 in uskladitev z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra
Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2008.
6. Sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala družbe zaradi udeležbe delavcev pri dobičku in Pogodba o udeležbi
delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa:
6.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
13.422.742,45 EUR, se zaradi uresničitve
pravice delavcev družbe za prejem novih
delnic v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz naslova udeležbe pri dobičku, ustvarjenega v letu 2009,
poveča po postopku pogojnega povečanja
osnovnega kapitala za največ 217.100,00
EUR. Izda se do 26 000 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic, a največ toliko, kolikor jih je potrebno za udeležbo delavcev pri dobičku, tako da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen
na največ 1.634.313 delnic. Po postopku
pogojnega povečanja osnovnega kapitala
znaša osnovni kapital družbe največ do
13.639.842,45 EUR.
Družba povečuje osnovni kapital na podlagi prvega odstavka 343. člena ZGD-1 z namenom uresničitve pravic delavcev družbe
do udeležbe pri dobičku v skladu s Pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku in Zakonom
o udeležbi delavcev pri dobičku.
Upravičenci do delnic, izdanih na podlagi tega sklepa o pogojnem povečanju
osnovnega kapitala so le zaposleni v družbi v skladu z določili Pogodbe o udeležbi
delavcev pri dobičku.
Merila, po katerih se izračuna emisijski
znesek delnic, so sledeča:
– emisijski znesek delnic znaša do
20 odstotkov čistega dobička družbe v letu
2009, kolikor znaša največ udeležba delavcev pri dobičku; ta znesek ne sme presegati
10% letnega bruto zneska plač, izplačanega v družbi v letu 2009 in ne zneska
1.200.000,00 EUR, kolikor je največja vrednost izdaje delnic;
– pravica posameznega upravičenca do
delnic na podlagi udeležbe pri dobičku se
določi v Pogodbi o udeležbi delavcev pri
dobičku ob upoštevanju gornjih meril,
– pravica do zamenjave denarne terjatve
delavcev iz naslova udeležbe pri dobičku je
vezana na tržno vrednost delnice, ki je enaka povprečni ponderirani ceni delnice, doseženi na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev v zadnjih dvanajstih mesecih pred
pridobitvijo pravice iz naslova udeležbe pri
dobičku;
– število delnic, ki se zamenjajo za denarne terjatve delavcev za namen udeležbe

delavcev pri dobičku, se ugotovi tako, da se
emisijski znesek delnic iz prve alineje deli
s tržno vrednostjo delnic iz prejšnje alineje;
število na novo izdanih delnic ne sme presegati 26.000 delnic.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev družbe do pridobitve delnic, ki bodo
izdane v postopku povečanja osnovnega
kapitala zaradi udeležbe delavcev pri dobičku, je po tem sklepu izključena.
Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta prijavita ta sklep za vpis v register. Do vpisa tega sklepa v register se
delnice ne smejo izdati.
Družba sme po tem sklepu izdati delnice
le za namen udeležbe delavcev pri dobičku
družbe.
V skladu s 351. členom ZGD-1 je osnovni kapital povečan z izdajo delnic.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da po dejanskem povečanju
osnovnega kapitala uskladi določbe statuta
in sprejme novo prečiščeno besedilo statuta družbe.
6.2. Skupščina potrjuje predlog pogodbe
o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča predsednika uprave Iskra Avtoelektrika
d.d. za sklenitev pogodbe s Sindikatom kovinske in elektroindustrije Slovenije, Sindikalno podružnico Iskra Avtoelektrika d.d.
Predlagatelj sklepa pod točko 5. dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov
pa nadzorni svet in uprava skupaj.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta,
predlaganimi spremembami statuta in predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu
z utemeljitvami so na vpogled delničarjem
na sedežu družbe, od dneva objave sklica
v Uradnem listu RS do dneva zasedanja
skupščine, vsak delavnik med 9. in 12. uro
v službi za splošne zadeve. Objava sklica
skupščine, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so že dostopni na SEOnet-u in
spletnih straneh družbe. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami pa
bo prav tako dostopno na spletnih straneh
družbe od dneva objave v Uradnem listu
RS dalje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani
v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo v skladu s 40. členom
statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe je pravočasna, če prispe
v družbo do vključno 28. 6. 2008.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Iskra Avtoelektrika d.d. Šempeter pri
Gorici
predsednik uprave Aleš Nemec
Ob-4923/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta
delniške družbe Certa d.d. Cerkno sklicuje
direktor družbe
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17. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v torek, dne 8. 7. 2008, ob
10. uri, v poslovnih prostorih salona hotela
Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno.
Predlagani dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine:
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
in dva člana predsedstva skupščine po predlogu direktorja.
2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega
poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2007 znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cerkno 1.850.649
EUR in se uporabi za naslednje namene:
– 1.126.936 EUR se izplača delničarjem
za dividende, in sicer 0,5 EUR bruto na
delnico;
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po stanju delničarjev
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v Centralno klirinški – depotni družbi, d.d.
Ljubljana na dan skupščine.
– Ostane 723.713 EUR nerazporejenega
bilančnega dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2007.
4. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se za poslovno leto 2007 izplača nagrada
v višini 42.000 EUR neto.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta Certa d.d. Cerkno.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je prenehal mandat
članu nadzornega sveta družbe Certa d.d.
Cerkno – predsedniku nadzornega sveta
Rafaelu Mavriju.
b) Za člana nadzornega sveta družbe
Certa d.d. Cerkno se izvoli Zorko Golob,
Mostaniška cesta 16c, 5282 Cerkno. Mandat izvoljenemu članu nadzornega sveta
teče od dneva izvolitve do dneva prenehanja mandata ostalima članoma nadzornega
sveta.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno
najavi družbi svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 8. 7. 2008 ob 11. uri
na istem mestu, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan do zasedanja od
11. do 13. ure.
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Predlog sklepov k 5. in 6. točki dnevnega reda je podal sam nadzorni svet, predloge sklepov k ostalim točkam dnevnega
reda skupščine pa nadzorni svet in direktor
družbe.
Certa d.d. Cerkno
direktor
Metod Sedej
Ob-4939/08
Na podlagi 295. člena ZGD in tč. 6.3.
Statuta delniške družbe Kraški zidar d.d.,
Sežana, sklicujem
12. sejo skupščine
družbe Kraški zidar d.d., Sežana,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 2008, ob
8. uri, na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 1, Sežana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine,
verifikacijske komisije in določitev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednico skupščine se imenuje
Ksenijo Gregorčič Mozetič.
V verifikacijsko komisijo se imenuje Ingrid Kemperle, Angelo Lazič, Marino Volk.
Za notarja se določi Milana Mesarja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega
poročila za leto 2007 ter stališčem nadzornega sveta do revizorskega poročila.
2.2 Skupščina ugotavlja:
– da znaša bilančni dobiček družbe Kraški zidar d.d. Sežana na dan 31. 12. 2007,
8.951.951,52 EUR;
– da se za izplačilo dividend nameni del
bilančnega dobička v višini 668.137,00 EUR
oziroma v višini 1,00 EUR bruto na delnico;
– da se dividende izplačajo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine, najkasneje v 60 dneh po
sprejemu sklepa;
– da se za izplačilo nagrade nadzornemu
svetu uporabi del bilančnega dobička v višini 5.500,00 EUR bruto;
– nagrada se izplača najkasneje
v 60 dneh po sprejemu sklepa;
– da se o uporabi preostanka bilančnega
dobička iz leta 2007, v višini 8.278.314,52
EUR odloča v naslednjih poslovnih letih.
2.3 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, Postojna.
4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Na podlagi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe
daje upravi družbe Kraški zidar d.d. pooblastilo za nakup lastnih delnic, katerih skupni
delež ne sme presegati 10-odstotnega deleža osnovnega kapitala.
Uprava družbe lahko pridobi delnice po
trenutni tržni ceni, ki ne sme presegati 14,00
EUR na delnico.
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Uprava družbe lahko pridobiva lastne
delnice z namenom izplačila nagrad članom uprave, nadzornega sveta in vodilnim
delavcem družbe ali za umik delnic. Družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno
z namenom trgovanja.
Pooblastilo velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.
Družba lahko pri odsvajanju lastnih delnic delno ali popolnoma izključi prednostno
pravico delničarjev do odsvojitve oziroma
pridobitve delnic, če se delnice uporabijo
z namenom izplačila nagrad.
Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo, da pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala. V primeru umika delnic iz tega razloga je nadzorni
svet družbe pooblaščen, da zaradi umika
delnic ustrezno spremeni statut družbe.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe Kraški zidar d.d.
Dne 1. 1. 2008 je stopila v veljavo nova
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69-3820/2007, št.
17-559/2008), ki je nadomestila Standardno klasifikacijo iz leta 2002. V skladu z 9.
členom navedene Uredbe je bilo potrebno
prevesti obstoječe registrirane dejavnosti
v ustrezne šifre dejavnosti nove Uredbe.
V Uradnem listu RS, št. 25 z dne 14. 3.
2005, je bil objavljen Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je stopil v veljavo dne
29. 3. 2008. Na podlagi določb omenjenega zakona je možna participacija zaposlenih na dobičku družbe. Temeljni pogoj za
participacijo je ureditev določil Statuta, ki
ureja temeljno podlago za izvajanje navedenega zakona.
Glede na obrazloženo spremembo je
tako v celoti spremenjena točka 2.1 Statuta družbe ter dodan nov odstavek v točki
7.3 Statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Kraški zidar d.d. v predlagani
obliki.
– Pravico udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice na skupščini imajo le
delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo
10 dni pred zasedanjem skupščine, to je
na dan 20. 6. 2008 in ki svojo udeležbo na
skupščini pisno najavijo in posredujejo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je do vključno 27. 6. 2008.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje
30 minut pred začetkom zasedanja v prostoru, kjer bo potekala skupščina, da bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost na seznamu udeležencev ter prevzeli gradivo za
glasovanje.
– Popolno gradivo za skupščino, s predlaganimi spremembami statuta je na vpogled na sedežu podjetja, v kadrovsko pravnem sektorju vsak dan od 9. do 12. ure.
– Skupščina odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti podani v pisni obliki, obrazloženi ter
vloženi v 7 dneh po objavi sklica.
– Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo

odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kraški zidar d.d.
uprava
Ob-4950/08
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe MITOL,
tovarna lepil, d.d., Sežana,
ki bo v četrtek, 3. 7. 2008 ob 15. uri,
v sejni sobi podjetja MITOL v Sežani, Partizanska cesta 78.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 14.30 in 14.55.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za člane delovnih teles skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: Leon Klemše,
– verifikacijska komisija: Katja Marinac in
Vilma Juren Pirjevec,
– notarka: Mojca Tavčar Pasar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. A/ Predložitev letnega poročila družbe MITOL d.d., Sežana in skupine MITOL
za leto 2007 z mnenji revizorja in predložitev pisnega poročila nadzornega sveta po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-1 in poročila o lastnih delnicah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta in
s sprejemom letnega poročila družbe MITOL
in letnega poročila skupine MITOL za leto
2007 ter s stališčem nadzornega sveta do
revizijskih poročil in z razlogi in namenom
pridobitve, skupnem številu, najmanjšem
emisijskem znesku in deležu pridobljenih
lastnih delnic ter o vrednosti delnic.
4. B/ Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2007,
1.596.896,08 EUR in se uporabi za naslednje namene:
– 338.737,85 EUR prenesenega čistega dobička iz leta 2002 in 2003 se izplača
delničarjem za dividende, in sicer 0,55 EUR
bruto na delnico,
– 1.214.518,23 EUR prenesenega čistega dobička iz let 2003, 2004, 2005, 2006 in
preostanek čistega dobička leta 2007 se ne
razporedi,
– 10.400,00 EUR prenesenega čistega
dobička iz leta 2003 se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta,
– 33.240,00 EUR prenesenega čistega
dobička iz leta 2003 se izplača kot nagrada upravi in delavcem s posebnimi pooblastili.
Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi na dan 30. 6.
2008.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje
razrešnico.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za leto 2008 imenuje Revizijska družba Pro
Revizija d.o.o., Postojna.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe MITOL d.d., Sežana.
Predlog sklepa:
V 7.4. točki Statuta družbe MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana z dne 22. 2. 2007
se črta prvi odstavek 7. 4. točke, drugi odstavek 7. 4. točke, ki postane prvi odstavek,
ostane v veljavi.
V 10.1. točki se besedilo spremeni tako,
da po novem glasi: » Podatki ali sporočila za katera poslovodstvo meni, da so
pomembni za delničarje, se objavljajo na
internetni strani družbe MITOL na naslovu:
www.mitol.si «.
V 11.2. točki se besedilo črta in nadomesti z novim, ki glasi: » Z dnem vpisa
čistopisa Statuta v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru preneha veljati čistopis Statuta družbe, ki je bil v sodni register
vpisan dne 22. 2. 2007.«
Obstoječa dejavnost navedena v Prilogi
2 k Statutu se uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti po Uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07,
17/08)).
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe MITOL d.d., Sežana, da uskladi besedilo Statuta s sprejetimi spremembami
in dopolnitvami Statuta in sprejme čistopis
Statuta.
Čistopis Statuta z vključenimi spremembami velja od vpisa v sodni register v Kopru.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe na Partizanski cesti 78, 6210 Sežana, v splošno
kadrovskem sektorju in v tajništvu vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Besedila predlaganih sklepov in utemeljitev predlogov
so objavljeni tudi na spletni strani družbe
na naslovu: www.mitol.si.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Glasovalne pravice lahko uresničujejo
tisti delničarji družbe (sami ali po svojem
pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku), ki bodo na dan 30. 6. 2008 kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD in ki se bodo
najkasneje do vključno 30. 6. 2008 pisno
prijavili tako, da njihova prijava prispe na
sedež družbe tega dne do 15. ure.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo
pri vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne, 3. 7. 2008 ob 16. uri, na istem
kraju ne glede na število prisotnih delnic.
MITOL, tovarna lepil, d.d.
direktor
Ob-4951/08
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na
podlagi 42. člena Statuta družbe sklicuje

27. skupščino
delničarjev Mladinske knjige Založbe
d.d.,
ki bo v ponedeljek 30. 6. 2008, ob 16. uri,
v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, Ljub
ljana, v konferenčni sobi Klub I, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalko glasov
pa se izvoli Mateja Trojanšek Jerkovič. Seji
bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz
Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., za leto 2007 in konsolidiranim letnim
poročilom Skupine MK za leto 2007, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe Mladinska knjiga Založba
d.d. za leto 2007 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2007 in
revizijskim poročilom za poslovno leto 2007
k obema poročiloma.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2007
v znesku 3.416.147,75 EUR uporabi:
– za izplačilo dividende 1.503.070,50
EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 1,22 EUR bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 30. 6. 2008 kot lastniki
delnic vknjiženi pri KDD – Klirinško depotni
družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh
po sprejemu sklepa na skupščini,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v znesku 56.500,00 EUR. Nagrada
članom nadzornega sveta se izplača v 60
dneh po sprejemu sklepa na skupščini,
– za prenos v naslednje leto 1.856.577,25
EUR.
št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2007.
4. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
št. 3: skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
št. 4: za revizijo poslovanja družbe za
leto 2008 se imenuje revizijska družba ABC
Revizija.
6. Vprašanja delničarjev
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni
klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan 23. 6. 2008, in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti
na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba
d.d., Sektor za pravne zadeve, Slovenska
29, 1000 Ljubljana) najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
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Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 30. 6. 2008 ob 17. uri, na
mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini. Vstop v sejno sobo bo
mogoč samo do 16. ure oziroma do 17. ure
v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne
bo sklepčna.
Gradivo za skupščino: letno poročilo
družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto
2007, konsolidirano letno poročilo Skupine
MK za leto 2007, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino
MK, poročilo nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega
letnega poročila Skupine MK za leto 2007,
ter Spremembe statuta delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d., je na razpolago
v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Sklic skupščine, besedilo predlaganih
sprememb statuta družbe z utemeljitvijo in
utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov
so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: www.mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d.
uprava
Ob-4953/08
Na podlagi statuta družbe, poslovnika
o delu skupščine družbe Mestna optika, Pro
izvodnja optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
17. skupščino delničarjev
družbe Mestna optika,Proizvodnja
optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d.,
ki bo dne 30. 6. 2008 ob 7.30, v prostorih
družbe Mestna optika d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
enega preštevalca glasov. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2007
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2007 ter jima podeli razrešnico.
3. Obravnava predloga uprave za uporabo bilančnega dobička za leto 2007.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe za leto 2007 znaša 190.830,89 EUR.
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Bilančni dobiček za leto 2007 se razporedi
za bruto dividende v višini 90.000,00 EUR,
razlika v znesku 100.830,89 EUR pa se
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.
4. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička za leto 2007,
ki se v višini 90.000,00 EUR razporedi za
izplačilo bruto dividend, in sicer bruto dividenda iz leta 2007. Razlika v znesku
100.830,89 EUR se prenese v naslednje
obdobje kot preneseni dobiček.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d.
direktor
Slavko Fašalek
Ob-4954/08
Na podlagi 14. člena Statuta Delavske
hranilnice d.d., Ljubljana sklicuje Uprava
Delavske hranilnica d.d., Ljubljana
9. skupščino
Delavske hranilnice d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 30. 6. 2008, ob 11. uri,
v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4,
v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana potrjuje predsednika
skupščine, komisijo za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Poročilo nadzornega sveta hranilnice
o preveritvi in potrditvi letnega poročila Delavske hranilnice d.d. in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2007 in pozitivno stališče
k poročilu revizijske družbe Deloitte&Touche
revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto
2007.
4. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2007 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo
o notranjem revidiranju v letu 2007 z mnenjem nadzornega sveta.
5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2007, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2007.
Predlogi sklepov:
5.1. Skupščina delničarjev Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana ugotavlja bilančni dobiček za poslovno leto 2007 v višini
524.630,33 EUR, ki se razporedi:
– za izplačilo dividend v višini 320.073,00
EUR bruto,
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– za nagrado nadzornemu svetu v višini
20.985,21 EUR bruto,
– za statutarne rezerve v višini
183.572,12 EUR.
Dividenda za kosovno delnico znaša
3,00 EUR bruto in se izplača do 31. julija
2008 imetnikom delnic, ki so na dan 30. 6.
2008 vpisani v delniški knjigi pri KDD – centralni klirinško depotni družbi.
5.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d.,
Ljubljana podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
6. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Delavske
hranilnice d.d., Ljubljana za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana imenuje za revidiranje poslovanja Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana za poslovno leto 2008 revizijsko
družbo Deloitte&Touche revizija d.o.o. Ljub
ljana.
7. Predlog pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana, pooblašča upravo hranilnice, da po predhodnem soglasju
nadzornega sveta v roku 18 mesecev, od
dneva tega pooblastila, permanentno kupuje lastne delnice družbe, po ceni, ki ne
bo nižja od 80,00 EUR in ne bo višja od
trikratnika knjigovodske vrednosti delnice
v času sklenitve pogodbe, o nakupu lastnih
delnic, za delnico. Uprava lahko pridobiva
delnice za namene iz prvega odstavka 247.
člena ZGD-1. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega
kapitala hranilnice.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega
pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena.
8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejema predlog sprememb statuta hranilnice.
8.2. Na podlagi sprejetih sprememb se
izdela prečiščeno besedilo statuta in se
opravi vpis sprememb statuta v sodni register.
9. Predlog za izvolitev članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana.
Predlog sklepa:
V nadzorni svet Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana se zaradi izteka mandata dosedanjim članom izvolijo naslednji člani: Bojan
Zupančič, Cvetka Gliha, Drago Ščernjavič,
Ivan Sotošek, Ladislav Kaluža, Marjan Ferčec in Sonja Kos.
Mandat članov nadzornega sveta traja
do zaključka skupščine, na kateri bo ta odločala o četrtem letnem poročilu hranilnice,
šteto po datumu, ko je bil nadzorni svet
izvoljen.
10. Predlog o določitvi višine sejnine za
opravljanje funkcije članom nadzornega
sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa:
Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana potrjuje višino sejnine, za redne seje,
za predsednika nadzornega sveta 300,00
EUR neto in članom nadzornega sveta
200,00 EUR neto.
Povračila stroškov se izplačajo po enakih merilih kot to velja za delavce hranilnice. Sejnine veljajo po sprejemu sklepa
na skupščini in se letno valorizirajo z inde-

ksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
11. Udeležba delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana potrjuje predlog pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in daje
pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe.
Predloge sklepov pod točkami 1. do 5. in
točke 7. in 8. predlagata uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana,
predloge sklepov pod točkami 6., 9., 10. in
11. pa nadzorni svet Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana.
Na 9. skupščini Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu skupščine, prijavnico za udeležbo, pooblastilo za
udeležbo in glasovanje na skupščini prejeli
po pošti.
Letno poročilo Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana za poslovno leto 2007 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter gradivo, ki bo obravnavano na
skupščini, je delničarjem na vpogled na sedežu hranilnice v Ljubljani, Miklošičeva 5,
v tajništvu uprave hranilnice.
Navodilo za glasovanje
Delničarji uresničujejo svojo glasovalno
pravico na skupščini hranilnice osebno, po
pooblaščencu ali po zastopniku, glede na
delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu,
v skladu s statutom hranilnice.
Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji hranilnice, imetniki delnic
na ime z glasovalno pravico, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan 31. 5. 2008 in
prijavijo svojo udeležbo najkasneje 3 dni
pred skupščino, tj. najkasneje do vključno
26. junija 2008.
Udeležence skupščine prosimo, da se
pol ure pred pričetkom seje skupščine hranilnice prijavijo na prijavnem mestu (predverje dvorane) zaradi vzpostavitve evidence
o udeležbi in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Če skupščina hranilnice ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan, v istih prostorih ob 12.
uri. V tem primeru bo skupščina hranilnice
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Delavske hranilnice d.d.,
Ljubljana
Jože Stegne, predsednik uprave
Žan Wostner, član uprave
Št. 000047/2008
Ob-4955/08
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Projektiva-inženiring Celje, d.d.,
Lava 42, Celje, uprava sklicuje
7. sejo skupščine
delniške družbe Projektiva-inženiring
Celje,d.d.,
ki bo v sredo, 2. 7. 2008, ob 11. uri v sejni
sobi VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli
Božo Šola,
– za preštevalki glasov se izvolita Simona Brinovec in Darinka Rom Krajnc.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Aleksander Mraz iz Celja.
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2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2007. Izhajajoč iz letnega
poročila se ugotovi;
a) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 69.121,66 EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
7.400,00 EUR oziroma 7,40 EUR bruto vrednosti na delnico se nameni za izplačilo dividend iz prenesenega dobička iz leta 2003
v višini 4.460,26 EUR in iz prenesenega
dobička iz leta 2004 v višini 2.939,74 EUR.
Upravičenci do dividende so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na deseti (10)
dan pred zasedanjem skupščine, to je 21. 6.
2008. Dividenda se izplača najkasneje v 30
dneh po sprejemu sklepa.
c) O delu bilančnega dobička v višini
61.721,66 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Letno poročilo za poslovno leto 2007,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu tega letnega poročila skupaj z gradivom za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak
delavnik v tednu od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 (sedem) dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic in prinosniških delnic
oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki,
člani nadzornega sveta in uprave. Delničarji lastniki prinosniških delnic so dolžni
prinosniške delnice tri dni pred zasedanjem
skupščine deponirati pri notarju in se na
skupščini izkazati s potrdilom. Glasovalno
pravico imajo delničarji s številom glasov, ki
je enako število delnic, ki jih imajo delničarji
vpisane v delniške knjigi na 10 (deseti) dan
pred datumom zasedanja skupščine tj. na
21. 6. 2008. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji,
ki najkasneje tri (3) dni pred sejo skupščine
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je do 28. 6. 2008. Vsaka delnica
velja en (1) glas. Udeleženci se pred sejo
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol
ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam navzočih udeležencev in
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino.
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, na-

slov, navodila za glasovanje, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja in podatke pooblaščenca; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči
delničarji, ki zastopajo 26% (šestindvajset
odstotkov) osnovnega kapitala.
Projektiva-inženiring Celje d.d.
direktor
Pukl Rajko
Št. 435/2008
Ob-4956/08
Na podlagi 9. člena Statuta delniške
družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova
cest d.d., direktor sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
ki bo v sredo, 2. 7. 2008, ob 12. uri v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava 42,
Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2007 ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
4. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki. 1:
– za predsednika skupščine se izvoli
Božo Šola,
– za preštevalki glasov se izvolita Darinka Rom Krajnc in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Aleksander Mraz iz Celja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki 2
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2007.
2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša 814.728,48
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
82.991,74 EUR oziroma 0,74 EUR bruto
vrednosti na delnico se nameni za izplačilo
dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 2002 v višini 73.339,86
EUR in iz prenesenega dobička iz leta 2003
v višini 9.651,88 EUR. Pri obračunu izplačila dividend se lastne delnice odštejejo od
stanja v delniški knjigi. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralno klirinški depotni
družbi d.d., Ljubljana, dne 21. 6. 2008. Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh po
sprejemu sklepa.
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c) O delu bilančnega dobička v višini
731.736,74 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Sklep k točki 3
Za revizorja družbe za poslovno leto
2008 skupščina imenuje družbo AUDIT&CO,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe
revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega
revizorja.
4. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki 4
4.1. Skupščina na podlagi osme alineje
prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 13,40
EUR na delnico,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
4.2. Uprava lahko lastne delnice družbe
nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu.
4.3 Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic uprava ni vezana na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
4.4 Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena Zakona o gospodarskih družbah izključi prednostno pravico
dotedanjih delničarjev.
4.5. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 (sedem) dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani uprave in
člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je
enako številu delnic, ki jih imajo delničarji
vpisane v DK pri KDD Ljubljana na 10 (deseti) dan pred zasedanjem skupščine tj. na
21. 6. 2008. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji,
ki najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo,
to je do 28. 6. 2008. Vsaka delnica velja (1)
en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine
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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 in druga gradiva.
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.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči
delničarji, ki zastopajo 51% (enainpetdeset
odstotkov) osnovnega kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest d.d.
direktor
Bogdan Kočevar
Ob-4958/08
Na podlagi 23. člena statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe
sklicuje
13. skupščino delniške družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Maribor
Skupščina bo v četrtek, 3. 7. 2008, ob
11. uri, na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 1/1:
Na predlog uprave in v skladu s Poslovnikom skupščini predseduje predsednik
nadzornega sveta Željko Vogrin.
V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli:
Borisa Faturja za predsednika ter Sergeja
Danča in Majo Lukič za preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2007 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2007.
Predlog sklepa 2/1: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 s poročilom pooblaščenega
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa 3/1:
Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje,d.d. Maribor na dan 31. 12. 2007 znaša 121.985,86
EUR.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
ter na osnovi določb Statuta družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2007 v znesku 121.985,86 EUR uporabi za druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 3/2: upravi – direktorju
družbe in članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo
v poslovnem letu 2007.
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4. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa 4/1: na predlog uprave
in nadzornega sveta, skupščina družbe
na podlagi osme alineje prvega odstavka
247. člena ZGD 1 pooblašča upravo družbe
za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice po ocenjeni knjigovodski
vrednosti 13,16 EUR za delnico. Pooblastilo
za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev od
sprejema tega sklepa.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa 5/1: na predlog nadzornega sveta, skupščina za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2008 imenuje
revizijsko družbo LM Veritas, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto
2007 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila, so od dneva objave skupščine vsak delovni dan na vpogled
delničarjem v tajništvu družbe na Jadranski
cesti 24 v Mariboru.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo
svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve
evidence.
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
uprava – direktor družbe
Stanislav Jecelj, univ. dipl. ekon.
Ob-4959/08
Na podlagi 42. člena statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj,
Puhova ulica 10,
ki bo v sredo, 2. 7. 2008, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10,
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.
– Preštevalca glasov: Igor Cebek, Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina

se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v znesku 603.970,00 EUR se razporedi:
– 488.856,00 EUR na nerazporejeni bilančni dobiček
– 115.114,00 za dividende, tako da višina bruto dividende na delnico znaša 0,68
EUR.
Dividende bo družba izplačala najkasneje do 29. 8. 2008 tistim delničarjem, ki bodo
kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan
2. 7. 2008, tj. na dan skupščine.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2007.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe
dejavnosti družbe.
V statut družbe se za 52. členom doda
nov člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.«
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sklene se
pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Skupščina pooblašča upravo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje družbo JPA Abeceda Revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Dunajska 101, 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.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.komunala-ptuj.si.
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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 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 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
Ob-4961/08
Na podlagi Statuta delniške družbe Oniks
d.d., Jesenice in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
20. redno skupščino
delniške družbe Oniks d.d., Jesenice,
Spodnji Plavž 26,
ki bo dne 3. 7. 2008, ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26,
Jesenice.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik, za preštevalko glasov Jožica Klinar.
Skupščini bo prisostvoval notar Vojko
Pintar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom
družbe Oniks d.d. Jesenice za poslovno leto
2007 in Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička.
Na dan 31. 12. 2007 znaša bilančni dobiček družbe Oniks d.d. Jesenice 3.369.229,58
EUR. Bilančni dobiček se ne razporedi in
v celotnem znesku ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina upravnemu
odboru v skladu s 294. členom ZGD-1 podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
4. Pooblastilo upravnemu odboru za pridobitev lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za nakup lastnih delnic. Pooblastilo velja
18 mesecev. Najnižja nakupna cena znaša
20,00 EUR, najvišja pa knjigovodsko vre-

dnost delnice na dan 31. 12. 2007. Skupni
znesek lastnih delnic ne sme preseči 10%
osnovnega kapitala družbe.
Upravni odbor lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice za namene, opredeljene
v 247. členu ZGD-1.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega
pooblastila, je prednostna pravica obstoječih
delničarjev izključena.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic spremeni
statut tako, da ga uskladi z veljavno sprejeto
odločitvijo.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2008 revizijsko
družbo In revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan
od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks d.d., Jesenice
Ob-4962/08
Na podlagi določil 25. člena statuta
družbe Helios Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d.d., uprava
sklicuje
14. sejo skupščine,
ki bo v petek, 4. julija 2008, ob 13. uri,
v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a
v Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.
3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2007.
Predlog sklepa:
1. Bilančni
dobiček
v
višini
14.739.576 EUR se uporabi za naslednje
namene:
– za izplačilo dividend 3.352.490 EUR,
– za udeležbo v dobičku 269.529 EUR,
– za nagrade upravi 200.850 EUR,
– za nagrade nadzornemu svetu
68.679 EUR,
– preneseni dobiček 11.117.557 EUR,
Bruto dividenda na delnico znaša
12,04 EUR.
Dividenda se izplača v roku 90 dni po
zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo dva dni po zasedanju skupščine, tj.
8. 7. 2008.
Podrobnejši način izplačila dividende določi uprava družbe.
Udeležba na delu dobička se za nadzorni svet izplača v gotovini, udeležba dobička
za upravo pa se izplača do ½ v gotovini, do
½ pa lahko v delnicah družbe, pri čemer
se za izračun vrednosti delnice upošteva
povprečna vrednost enotnih dnevnih borznih cen v obdobju treh mesecev in sicer
julij–september 2008.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Sprejmejo se spremembe statuta družbe
kot sledi:
Predlog sklepa:
a) Udeležba delavcev na dobičku
1. V 30. točki Statuta družbe se doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri
dobičku.«
2. 30. točka Statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi:
»Če družba v poslovnem letu izkaže čisti
dobiček, ga uporabi za namene in po vrstnem redu, kot to določa zakon.
Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:
– oblikovanje drugih rezerv iz dobička
– razdelitev med delničarje (dividenda)
– druge namene (udeležba članov uprave in nadzornega sveta)
– preneseni dobiček.
Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri
dobičku.«
b) Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti
1. Dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08) tako, da se glasi:
– 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
– 20.300 Proizvodnja barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih
barv, in kitov
– 33.120 Popravila strojev in naprav
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– 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
– 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
– 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
– 46.150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, predmetov in naprav
za gospodinjstvo in železnine
– 46.180 Specializirano posredništvo
pri prodaji drugih določenih
izdelkov
– 46.190 Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi
olji in maščobami
– 46.430 Trgovina na debelo
z električnimi in gospodinjskimi
napravami
– 46.440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, čistili
– 46.470 Trgovina na debelo
s pohištvom, preprogami in
svetili
– 46.490 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
– 46.510 Trgovina na debelo
z računalniškimi napravami
– 46.520 Trgovina na debelo
z elektronskimi in
telekomunikacijskimi napravami
in deli
– 46.620 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji
– 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi
in gradbenimi stroji
– 46.690 Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
– 46.710 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
– 46.720 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
– 46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
– 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za
ogrevanje
– 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki
– 46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
– 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
– 46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
– 47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
– 47.210 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z živili
– 47.520 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
– 47.790 Trgovina na drobno v trgovinah
z rabljenim blagom
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– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
– 49.410 Cestni tovorni promet
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge
periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 58.290 Drugo izdajanje programja
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
– 60.100 Radijska dejavnost
– 60.200 Televizijska dejavnost
– 62.010 Računalniško programiranje
– 62.020 Svetovanje o računalniških
napravah in programih
– 62.030 Upravljanje računalniških
programov in naprav
– 62.090 Druge z informacijsko
tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– 63.990 Drugo informiranje
– 64.200 Dejavnost holdingov
– 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
– 69.103 Druge pravne dejavnosti
– 69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
– 70.100 Dejavnost uprav podjetij
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
– 71.129 Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
– 71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
– 72.190 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področjih
naravoslovja in tehnologije
– 72.200 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
– 73.200 Raziskovanja trga in javnega
mnenja
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
– 77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
– 80.200 Nadzorovanje delovanja
varovalnih sistemov
– 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
– 82.110 Splošno čiščenje stavb
– 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
– 82.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
za poslovanje

– 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti
izobraževanja
– 95.110 Popravila računalnikov in
perifernih enot
2. Spremeni se prvi odstavek 2. točke
Statuta družbe tako, da se glasi:
Družba opravlja naslednje gospodarske
dejavnosti:
– 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
– 20.300 Proizvodnja barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih
barv, in kitov
– 33.120 Popravila strojev in naprav
– 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
– 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
– 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
– 46.150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, predmetov in naprav
za gospodinjstvo in železnine
– 46.180 Specializirano posredništvo
pri prodaji drugih določenih
izdelkov
– 46.190 Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi
olji in maščobami
– 46.430 Trgovina na debelo
z električnimi in gospodinjskimi
napravami
– 46.440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, čistili
– 46.470 Trgovina na debelo
s pohištvom, preprogami in
svetili
– 46.490 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
– 46.510 Trgovina na debelo
z računalniškimi napravami
– 46.520 Trgovina na debelo
z elektronskimi in
telekomunikacijskimi napravami
in deli
– 46.620 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji
– 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi
in gradbenimi stroji
– 46.690 Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
– 46.710 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
– 46.720 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
– 46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
– 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za
ogrevanje
– 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki
– 46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
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– 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
– 46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
– 47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
– 47.210 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z živili
– 47.520 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
– 47.790 Trgovina na drobno v trgovinah
z rabljenim blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
– 49.410 Cestni tovorni promet
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge
periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 58.290 Drugo izdajanje programja
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
– 60.100 Radijska dejavnost
– 60.200 Televizijska dejavnost
– 62.010 Računalniško programiranje
– 62.020 Svetovanje o računalniških
napravah in programih
– 62.030 Upravljanje računalniških
programov in naprav
– 62.090 Druge z informacijsko
tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– 63.990 Drugo informiranje
– 64.200 Dejavnost holdingov
– 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
– 69.103 Druge pravne dejavnosti
– 69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
– 70.100 Dejavnost uprav podjetij
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
– 71.129 Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
– 71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
– 72.190 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področjih
naravoslovja in tehnologije
– 72.200 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora

– 73.200 Raziskovanja trga in javnega
mnenja
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
– 77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
– 80.200 Nadzorovanje delovanja
varovalnih sistemov
– 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
– 82.110 Splošno čiščenje stavb
– 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
– 82.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
za poslovanje
– 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti
izobraževanja
– 95.110 Popravila računalnikov in
perifernih enot
c) Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta
družbe. Z dnem sprejema prečiščenega besedila statuta, preneha veljati statut družbe
z dne 18. 1. 2008.
Utemeljitev sprememb statuta
Spremembe statuta družbe narekuje
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), ki se
uporablja od 1. 1. 2008 in določa uskladitev
dejavnosti družbe z novo Uredbo, ki prinaša nekatere nove dejavnosti in nove šifre
dejavnosti.
Sprememba 30. točke statuta družbe
je pogojena z določbami Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS,
št. 25/08), ki ureja udeležbo delavcev pri
dobičku in v 9. členu določa, da mora statut
družbe predvideti možnost, da se dobiček
družbe lahko uporabi za udeležbo delavcev
pri dobičku.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Štiriletni mandat poteče članom nadzornega sveta Heleni Bešter, Aleksandru Kokotu, Antonu Jurgetzu in Simonu Zdolšku,
dne 18. 6. 2008.
Za člane nadzornega sveta, z mandatno dobo štirih let, se z dnem 4. 7. 2008,
izvolijo:
1. dr. Anton Jurgetz,
2. Aleksander Kokot,
3. mag. Helena Bešter,
4. Simon Zdolšek.
Skupščina se seznani s sklepom sveta
delavcev o imenovanju treh članov, predstavnikov delavcev, v nadzorni svet družbe.
6. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja
v skladu z zakonom 18 mesecev.
Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10% več od trimesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, najnižja
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nakupna cena pa sme biti enaka nominalni
vrednosti delnice.
Družba bo lastne delnice uporabila za
izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje
vrednosti delnice družbe. Lastne delnice se
bodo pridobivale in odsvajale na podlagi
poslov na organiziranem trgu.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic, sprejet na 13. redni skupščini delničarjev družbe Helios Domžale, d.d. 21. 8.
2007.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za leto 2008 se imenuje revizorska hiša
ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljub
ljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Besedilo predlaganih sprememb statuta
z utemeljitvijo je dostopno delničarjem na
sedežu družbe Količevo 2, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 4. 7. 2008 ob 14. uri na istem
mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Helios, Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj
uprava
Št. 77/2008
Ob-4963/08
Na podlagi 26. člena statuta Probanke,
d.d., sklicuje uprava banke
20. skupščino
Probanke, d.d.,
ki bo v sredo 2. 7. 2008, ob 13. uri, v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.
Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1. Skupščina banke izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave ter ugotovi prisotnost notarja
za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila banke za leto 2007 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom banke za leto 2007 ter poročilom nadzornega sveta o svojem delu in o preveritvi
letnega poročila za leto 2007.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2007 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2007
z mnenjem nadzornega sveta banke.
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4. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za poslovno leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Predlogi sklepov:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2007 v višini 13.433.278,66 EUR se uporabi
– za dividende 4.399.821,00 EUR
– nerazporejeni
dobiček
7.013.154,91 EUR
– druge rezerve iz dobička 2.020.302,75
EUR.
Dividenda za leto 2007 znaša:
– za kosovno delnico razreda A in B 1,50
EUR bruto.
Dividenda se izplača imetnikom delnic,
ki bodo na dan 4. 7. 2008 vpisani v delniški
knjigi kot imetniki delnic razreda A in B, ki so
bile izdane do 31. 12. 2007. Dividende se
bodo izplačevale od 15. 8. 2008 dalje.
4.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
5. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlogi sklepov:
5.1. Skupščina banke sprejme informacijo o pridobivanju lastnih delnic v letu 2007.
5.2. Skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za
kosovno delnico razreda A.
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov banke za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina banke imenuje KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. za
izvedbo redne revizije poslovanja Probanke,
d.d. za poslovno leto 2008.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
v zvezi z odobrenim kapitalom in druge
spremembe in dopolnitve statuta.
Predlogi sklepov:
7.1. Skupščina banke sprejme spremembo statuta v zvezi z odobrenim kapitalom, in
sicer tako, da se 11. člen statuta glasi:
“Uprava banke je pooblaščena, da do
2. 7. 2013 poveča osnovni kapital iz sedanjih 12.240.085,13 EUR za 6.120.042,57
EUR, tako da znaša osnovni kapital skupaj
18.360.127,70 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne vložke.
Nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok
za uveljavitev te pravice je 14 (štirinajst) dni.
Uprava sme obstoječim delničarjem v celoti
ali deloma izključiti prednostno pravico do
novih delnic.
Nadzorni svet banke je pooblaščen, da
po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi
statut banke, tako da se določbe statuta
ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi
povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.”
7.2. Skupščina banke sprejme še spremembe in dopolnitve statuta banke, kot so
razvidne iz predloženega predloga.
7.3. Na podlagi sprejetih sklepov se izdela čistopis statuta.
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8. Spremembe in dopolnitve Poslovnika
o delu skupščine Probanke, d.d.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine in potrjuje čistopis Poslovnika.
Delničarjem je gradivo, vključno s spremembami in dopolnitvami statuta, na vpogled od dneva objave dalje, na vseh poslovnih enotah Probanke, d.d. in na sedežu
banke v Trgu Leona Štuklja 12 v Mariboru, od ponedeljka do petka med 10. in 12.
uro ter na spletni strani banke: http://www.
probanka.si
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih kosovnih delnic na ime razreda A in
imetniki prednostnih kosovnih delnic na ime
razreda B.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo Probanke, d.d., ki jo vodi KDD d.d.,
Ljubljana in ki najmanj 3 delovne dni pred
skupščino prijavijo svojo udeležbo:
– pisno po faksu na št. 02/252-06-39
– ali po pošti na naslov družbe, Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor.
Prijava se izvrši z izpolnjeno prijavnico
oziroma pooblastilom, ki sta priložena k vabilu za skupščino delničarjev. Vabila bodo
delničarjem poslana po pošti.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih kosovnih delnic na ime razreda A.
Delničarji se skupščine lahko udeležijo
sami ali po pooblaščencu.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor izpisek ni bil poslan ob prijavi.
Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili
gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
dr. Roman Glasermag
predsednik nadzornega sveta
Probanke, d.d.
Romana Pajenk
predsednica uprave
Milana Lah
članica uprave
Vito Verstovšek
član uprave
Ob-4964/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.5. točke Statuta družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta
73a, Sežana, sklicuje direktor družbe
13. sejo skupščine
družbe Marmor, Sežana d.d.,
Partizanska cesta 73a, Sežana,
ki bo v ponedeljek dne, 30. 6. 2008, ob
13. uri, na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda
na skupščino je istega dne med 12.30 in
13. uro.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Za predsednika skupščine se izvoli gospod

Može Tomaž, za preštevalki se izvolita Islam
Suzana in Fabjan Karmen, na seji skupščine bo prisostvoval notar Milan Mesar iz
Sežane.
2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2007, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega
poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter
sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto
2007, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi sestavljenega letnega poročila
družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
in mnenja pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za leto 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2007,
689.147,93 EUR in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe za poslovno
leto 2007 EUR 198.898,49,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2006 EUR 179.004,78,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2005 EUR 97.845,82,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2004 EUR 69.260,49,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2003 EUR 76.056,01,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2002 EUR 54.071,74,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2001 EUR 14.010,60.
Predlog uporabe bilančnega dobička je
naslednji:
Bilančni dobiček se uporabi v naslednje
namene:
– 65.610,00 EUR prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2001 in del iz
leta 2002 za dividende delničarjem v višini
0,45 EUR bruto na delnico,
– bilančni dobiček v višini 623.537,93 EUR
ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku šest mesecev po dnevu, v katerem je skupščina odločala o izplačilu dividend, in sicer po stanju delničarjev,
ki so tri dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD-Centralna klirinško depotna
družba Ljubljana. Terminski plan izplačila dividend posameznim delničarjem je sestavni
del predloga uporabe bilančnega dobička.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2008 imenuje
revizorska družba Euro-In & Partners revizija in svetovanje d.o.o., Kidričeva 66a,
Škofja Loka.
5. Sprememba in dopolnitev statuta in
sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepov:
5.1. Zaradi spremembe standardne klasifikacije dejavnosti z novo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 17/08),
ki določa nove šifre in nazive dejavnosti
družbe in zaradi sprejema Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS, št. 25/08),
se sprejme sprememba statuta, in sicer se
spremeni točka 3.1. in doda točka 8.3.h,
tako, da se po novem glasi:
3.1.(tri ena) Dejavnost družbe je:
A/02.200
B/08.110
B/08.120

Sečnja
Pridobivanje kamna
Pridobivanje gramoza, peska
in gline
B/08.990 Drugo pridobivanje rudnin in
kamnin
B/09.900 Storitve za drugo rudarjenje
C/23.700 Obdelava naravnega kamna
C/31.010 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore
C/31.020 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva
E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov
F/41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
F/42.110 Gradnja cest
F/43.110 Rušenje objektov
F/43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F/43.130 Testno vrtanje in sondiranje
F/43.310 Fasaderska in štukaterska
dela
F/43.320 Vgrajevanje stavbnega
pohištva
F/43.330 Oblaganje tal in sten
F/43.390 Druga zaključna gradbena
dela
F/43.990 Druga specializirana
gradbena dela
G/46.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
G/46.130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala
G/46.190 Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih
izdelkov
G/46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
G/ 46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
G/47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
G/47.520 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
H/49.391 Drug kopenski potniški promet
H/49.410 Cestni tovorni promet
H/52.240 Pretovarjanje
M/69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje
M/71.121 Geo-meritve, kartiranje
M/71.129 Drugo tehnično projektiranje
in svetovanje
N/77.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
R/91.020 Dejavnost muzejev
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine

Družba lahko opravlja tudi druge posle,
ki prispevajo k večji učinkovitosti osnovne
dejavnosti, ne pomenijo pa rednega opravljanja dejavnosti.
Doda se točka 8.3.h (osem tri h), ki se
glasi:
Dobiček družbe se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.
Pogodba o udeležbi pri dobičku se sklene med delavci in družbo. Na strani družbe odloča o sklenitvi pogodbe skupščina
z navadno večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala. Sklep skupščine mora
vsebovati tudi pooblastilo poslovodstvu za
sklenitev pogodbe.
5.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za izdelavo in sprejem prečiščenega besedila statuta družbe.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog imenovanja članov NS ter se seznani
s članom nadzornega sveta, predstavnikom
delavcev družbe.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Predlagatelja sklepov pod točke ena,
dve, tri in pet sta uprava in nadzorni svet
družbe, pod točko štiri in šest pa nadzorni
svet sam.
Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago vsem delničarjem od dne
objave do vključno 30. 6. 2008, vsak delovni
dan od 12. do 14. ure, na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe imajo le
delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev pri KDD, tri dni pred sejo skupščine
in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
pisno najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 27. 6. 2008. Pooblastilo
mora biti pisno in ga hrani družba. Uprava in
nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine
tudi če niso delničarji.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in razumno utemeljeni
ter vloženi v enem tednu po objavi sklica
skupščine. Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob
13.30, v istem prostoru in bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Marmor, Sežana d.d.
uprava družbe-direktor
Ciril Sigulin
Ob-4992/08
Uprava družbe Alpetour, špedicija in transport, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 56,
na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z 6.3. členom statuta delniške družbe Alpetour, d.d. sklicuje
13. redno skupščino
delniške družbe Alpetour špedicija in
transport, d.d.,
ki bo v sredo 2. 7. 2008, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva cesta 56, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvoli
predsednik skupščine.
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Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o rezultatu preveritve letnega poročila za
leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 5.956.606,04 EUR,
zajema pa preneseni dobiček iz preteklih
poslovnih obdobij v znesku 5.948.087,78
EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2007
v znesku 8.518,26 EUR.
b) Skupščina
delničarjev
sprejme sklep, da bilančni dobiček v višini
5.956.606,04 EUR, ostane nerazporejen.
c) Skupščina delničarjev potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Uskladi se navedba dejavnosti z novo
standardno kvalifikacijo dejavnosti.
b) Dejavnost družbe se razširi z naslednjo dejavnostjo:
26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih navigacijskih instrumentov in naprav.
c) V skladu s sprejetim sklepom pod a)
in b) se spremeni določba tč. 2.1. statuta
družbe.
5. Seznanitev skupščine z novim članom
nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev se seznani, da
je svet delavcev družbe dne 2. 2. 2008
za predstavnika delavcev v nadzorni svet
družbe izvolil Zuhdijo Mušedinovića, EMŠO
0104957500269, naslov stalnega prebivališča Frankovo naselje 44, Škofja Loka.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe za
poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do vključno 29. 6. 2008.
Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto na naslov družbe ali po telefaksu na številko 04/511-18-74. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v enem tednu od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
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Gradivo
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda in skupaj z letnim poročilom uprave za leto 2007,
poročilom nadzornega sveta in predlogom
sprememb statuta družbe, je na vpogled
na sedežu družbe Kidričeva cesta 56 4220
Škofja Loka, v tajništvu družbe od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Alpetour, d.d.
uprava družbe

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri v istih prostorih in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
direktor Srečko Kos

Ob-5020/08
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
v skladu s 7. členom četrtega odstavka statuta družbe

32. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 1. 7. 2008 ob 11. uri,
v Mariboru, na Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi
607/VI z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovitev sklepčnosti in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovi sklepčnost
in sprejme dnevni red v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem neodvisnega revizorja in
mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu poročilu in podelitev razrešnice upravi družbe ter nadzornemu svetu
družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s potrjenim
letnim poročilom za poslovno leto 2007,
z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu
poročilu družbe.
b) Skupščina ugotavlja, da je družba
v letu 2007 ustvarila bilančni dobiček v znesku 4.318.686,47 EUR, ki se v skladu z določili 230. in 231. člena ZGD-1 uporabi:
– za
izplačilo
dividend
znesek
2.043.615,00 EUR,
– za izplačilo nagrad predsedniku in
članom nadzornega sveta družbe znesek
63.070,00 EUR,
– nerazporejeno
ostaja
2.212.001,47 EUR.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.
3. Seznanitev skupščine družbe z letnim
poročilom službe notranjega revidiranja in
mnenjem nadzornega sveta družbe k temu
poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom službe notranjega revidiranja ZM d.d. in mnenjem nadzornega sveta
družbe k temu poročilu.
4. Predstavitev letnega poročila skupine
Zavarovalnice Maribor d.d. in mnenja neodvisnega revizorja ter nadzornega sveta
družbe k temu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom skupine Zavarovalnice
Maribor d.d. in mnenjem neodvisnega revizorja ter nadzornega sveta družbe k temu
poročilu.
5. Imenovanje neodvisnega revizorja za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2008
se imenuje od uprave družbe in nadzornega
sveta družbe soglasno predlagani revizor
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Maribor d.d.

17. sejo skupščine,
ki bo dne 3. 7. 2008, ob 12. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih
organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarja
za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi
sklepčnost.
2.a) Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b) Uporaba bilančnega dobička za leto
2007.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
znaša 455.846,39 EUR. Izplačajo se dividende na navadne kosovne delnice v skupni
višini 192.022,50 EUR, kar znaša 1,50 EUR
bruto na navadno kosovno delnico. Izplačajo
se dividende na prednostne kosovne delnice v skupni višini 11.520,00 EUR, kar znaša
160,00 EUR bruto na prednostno kosovno
delnico. Dividende se izplačajo do 31. 8.
2008. Za dividende se uporabi čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini 41.171,23
EUR in preneseni čisti dobiček prejšnjih let
v višini 162.371,27 EUR. O preostalem delu
bilančnega dobička v višini 252.303,89 EUR
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2.c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2007.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za preizkus računovodskih izkazov
za leto 2008 imenuje revizijsko družbo ABC
revizija d.o.o.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu
uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence
naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini
najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.

Št. 8/08
Ob-5029/08
V skladu z določili 29., 31. in 38. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe
z dne 26. 5. 2008 sklicuje uprava družbe

Predlog sklepa:
Spremenijo in dopolnijo se določila 7. in
8. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d.
(IV. Poglavje: dejavnost družbe), in sicer
tako, da se:
– črta 7. člen in se nadomesti z novim 7.
členom, ki glasi:
»Dejavnost družbe so vsi zavarovalni posli, za katerih opravljanje je družbi v skladu
z Zakonom o zavarovalništvu izdala dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.
Dejavnost družbe je v skladu z določili
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti:
65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja,
65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega,
66.210 Vrednotenje tveganja in škode.
– črta prvi odstavek 8. člena in se nadomesti z novim prvim odstavkom 8. člena,
ki glasi:
»Dejavnost družbe se opravlja na območju Republike Slovenije, držav članic (EU) in
v tujih državah.«
7. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini imajo delničarji
Zavarovalnice Maribor d.d., ki bodo na dan
26. 6. 2008 vpisani v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje pet dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ulica 3, 2507
Maribor.
Gradiva, na katerih temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe, so na vpogled
v tajništvu Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, pisarna 604/VI.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini. Upravičenje do udeležbe na skupščini pooblaščenci izkažejo
s pisnim pooblastilom, izdanim na podlagi
prijavnice, katero predhodno posredujejo
naslovu družbe do 26. 6. 2008.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica daje en glas.
Predlog delničarjev: morebitne nasprotne predloge naj delničarji, kolikor želijo, da
bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe
pisno z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12.
uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-5044/08
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana, uprava sklicuje
15. redno sejo skupščine delničarjev
Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
ki bo 30. 6. 2008, ob 10. uri na sedežu
družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljub

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2007, revizorjevim
mnenjem in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
3. Sklep o delitvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček družbe v višini
3.431.618,10 EUR se uporabi na naslednji
način:
– 3.338.282,50 EUR bilančnega dobička ustvarjenega v letu 2007 se uporabi za
izplačilo dividend delničarjem družbe (3,50
EUR bruto na delnico), ki se izplačajo do
31. 12. 2008; do dividend so upravičeni vsi
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan 3. 7. 2008;
– 30.000,00 EUR bilančnega dobička se
uporabi za izplačilo nagrade nadzornemu
svetu za delo v letu 2007;
– preostanek bilančnega dobička v višini
63.335,60 EUR ostane nerazporejen in se
bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih
letih.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2007.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizijo poslovnega leta
2008 revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani,
Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10. do 12.
ure v času od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini 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 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja
zaradi vzpostavitve evidence in prevzema
glasovnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu
delnic, osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Nama d.d. Ljubljana

Ob-5047/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d. uprava NLB d.d. sklicuje
13. redno skupščino
delničarjev NLB d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 2008, s pričetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani
v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike
3 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter
izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
Izvolijo se delovni organi skupščine v naslednji sestavi:
– za člana verifikacijske komisije se izvoli
Milan Jerman ter
– za članico verifikacijske komisije se izvoli Sarah Bogdan.
2. Predstavitev letnega poročila 2007 in
poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2007.
Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom 2007
in s poročilom nadzornega sveta NLB d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila za
leto 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2007 v višini 62.199.175,66 EUR se
uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
47.468.724,16 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem NLB d.d. v višini 5,33 EUR
bruto na delnico;
– del bilančnega dobička v višini
14.633.541,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007 v višini 11.859.095,70 EUR
in nerazporejenega zadržanega dobička
v višini 2.774.445,30 EUR, se uporabi za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
– del bilančnega dobička v višini
96.910,50 EUR, ki izvira iz čistega dobička
leta 2007, se uporabi za izplačilo nagrad
članom nadzornega sveta.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo ob koncu
dneva 1. 9. 2008. Če na ta dan na podlagi
sklepa uprave o povečanju kapitala z dne
8. 1. 2008, h kateremu je nadzorni svet podal soglasje s sklepom z dne 18. 1. 2008, še
niso izdane delnice, so pod pogojem, da je
povečanje osnovnega kapitala na podlagi citiranih sklepov najkasneje na ta dan vpisano
v sodni register, do dividende upravičeni tudi
delničarji, katerim so pred tem dnem delnice
dodeljene na podlagi citiranih sklepov. Obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo dne 30. 9. 2008.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta Matic Tasič
dne 22. 10. 2007, podal odstopno izjavo in
da je član nadzornega sveta Frans Florquin
dne 29. 6. 2008, podal odstopno izjavo.
Na njuni mesti se za nadomestna člana
nadzornega sveta izvolita mag. Darko Tisaj
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ter Dirk Mampaey, in sicer za čas trajanja do
poteka mandata prvotno izvoljenih članov
nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na 10.
skupščini NLB d.d.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja NLB d.d. za
poslovno leto 2008, se imenuje revizijska
družba PricewaterhouseCoopers d.o.o.,
Ljubljana.
6. Obravnava poročila Centra notranje
revizije za leto 2007 ter mnenja nadzornega sveta.
Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra
notranje revizije o notranjem revidiranju za
poslovno leto 2007 in z mnenjem nadzornega sveta NLB d.d.
7. Razno.
V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 4. in točko 5. nadzorni
svet, pod točko 1. uprava, predlagatelja pod
točko 3. sta uprava in nadzorni svet, točki
2. in 6. pa sta zgolj seznanitvene narave in
skupščina o njiju ne glasuje.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
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 Ljub
ljana, in sicer v času od objave tega sklica
do vključno dne 27. 6. 2008.
Če na dan oddaje prijave udeležbe na
skupščini na podlagi sklepa uprave o povečanju kapitala z dne 8. 1. 2008, h kateremu
je nadzorni svet podal soglasje s sklepom
z dne 18. 1. 2008, še niso izdane delnice,
povečanje osnovnega kapitala na podlagi
citiranih sklepov pa je najkasneje na ta dan
vpisano v sodni register, imajo pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini tudi
delničarji, katerim so pred tem dnem delnice
dodeljene na podlagi citiranih sklepov in ki
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu NLB
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljub
ljana, in sicer v času od objave tega sklica
do vključno dne 27. 6. 2008.
Prijave so pravočasne, če na sedež družbe, naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno 27. 6. 2008.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se v enakem roku kot delničarji prijavijo
s pisnim pooblastilom in na enak način kot
delničarji.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
specialno in banki predloženo v pisni obliki
ter mora vsebovati ime in priimek ter naslov
stalnega bivališča oziroma firmo in sedež
pooblastitelja in pooblaščenca, EMŠO oziroma matično številko pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila
ter podpis pooblastitelja oziroma njegovega
zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan
skupščine predložiti javno listino, iz katere
izhaja njihova upravičenost za zastopanje
delničarja, ki ni starejša od 14 dni, šteto od
datuma izdaje pooblastila. NLB d.d. pooblastilo shrani.
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Utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov z obrazložitvami ter druga gradiva,
ki so podlaga za odločanje delničarjev na
skupščini pri posameznih točkah dnevnega
reda, so na vpogled delničarjem 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 in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske
borze d.d. (SEOnet).
Uprava NLB d.d.

Razširitve dnevnih redov
Ob-5002/08
Na podlagi zahteve družb Maksima Invest d.d. in Finetol d.d., ki sta delničarja
družbe NFD Holding d.d., in imata v lasti skupaj 15.275.857 vseh izdanih delnic
družbe NFD Holding d.d., kar predstavlja
46,07% vseh izdanih delnic te družbe, se
na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah na 6. seji skupščine družbe
NFD Holding d.d., ki je sklicana za dne
16. 6. 2008, doda nova točka dnevnega
reda, ki se glasi:
»4. Ugotovitev prenehanja mandata članov nadzornega sveta ter imenovanje novih
članov nadzornega sveta družbe NFD Holding d.d. – predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe ugotovi, da z dnem
31. 7. 2008 preneha mandat člana nadzornega sveta naslednjim članom nadzornega
sveta:
– Milanu Ževartu,
– Mihi Dolinarju,
– Mihi Resmanu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zato skupščina družbe NFD Holding d.d.
za člane nadzornega sveta – predstavnike
delničarjev za mandatno dobo 1. 8. 2008 do
izteka mandata preostalih članov nadzornega sveta imenuje:
– Milana Ževarta,
– Miho Dolinarja,
– Miho Resmana.«
Namen in razlog za dodatno točko dnevnega reda:
Namen in razlog za dodatno točko dnevnega reda, kot sta navedla delničarja Finetol
d.d. in Maksima Invest d.d. v svoji zahtevi,
sta naslednja (navedba iz zahteve je povzeta dobesedno):
»Ugotavljamo, da je na podlagi zadnjih
sprememb statuta družbe NFD Holding d.d.
mandat članov nadzornega sveta dvoleten.
Tako članom nadzornega sveta, ki so bili
imenovani na skupščini dne 31. 7. 2006,
mandat preneha z dnem 31. 7. 2008.
Razlog za novo točko dnevnega reda je
tako prenehanje mandata treh članov nadzornega sveta, namen pa imenovanje novih,
da bo lahko nadzorni svet družbe od 31. 7.
2008 naprej deloval v popolni sestavi. Prepričani smo, da so kandidati za člane NS
družbe ustrezni, kar pojasnjujemo z naslednjimi podatki:
– Milan Ževart, univ. dipl. oec., 30 let
delovne dobe, direktor družbe Maksima Invest d.d.,
– Miha Dolinar, univ. dipl. org., 16 let delovne dobe, direktor strateških financ v družbi Sava d.d.,
– Miha Resman, univ.dipl.oec., 9 let delovne dobe, pomočnik direktorja strateških
financ v družbi Sava d.d.«
NFD Holding, finančna družba d.d.
Zoran Bošković, predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 895/2008
Ob-5036/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 895/2008 z dne 22. 5.
2008, je stanovanje št. 11/I v skupni izmeri
127,11 m², v stavbi v Mariboru, Mladinska 2
– parc. št. 886, k.o. Maribor-Grad, last Pipan
Borisa, stanujočega Maribor, Mladinska 2,
na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
5. 6. 2003, zastavljeno v korist Probanke
d.d. za zavarovanje denarne terjatve v znesku 350.000,00 EUR s pp.
SV 244/08
Ob-5037/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-244/08 z dne 21. 5.
2008, je bilo stanovanje št. 9, v izmeri
50 m2, v zgradbi na naslovu Ulica 1. maja
14, stoječi na parceli št. 479, k.o. Postojna, last zastaviteljice po imenu Draginja
Mitrović, stanujoča Ulica 1. maja 14, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten
Süd, e.Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6,
Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000 EUR, z dogovorjeno
obrestno mero 7,75% letno in z datumom
zapadlosti terjatve 20. 5. 2023.
SV 85/2008
Ob-5038/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Persea
Cetin iz Velenja, opr. št. SV – 85/2008 z dne
22. 5. 2008, je bilo stanovanje številka 10
v izmeri 65,37 m2, v 3. nadstropju na naslovu Goriška ulica 39, pošta Velenje, stanovanje se nahaja v stavbi z identifikacijsko
številko stavbe 964-3772-10 k.o. Velenje,
stoječi na parceli št. 3327/8, k.o. Velenje,
s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske
hiše na naslovu Goriška ulica 39 v Velenju,
ki je v solasti kreditojemalca in zastavitelja
Ibrahimović Izudina ter solidarne porokinje
in kreditojemalke Lušničkić Aldijane, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 5. 2008,
sklenjene med Lovraković Davorjem ter
Ibrahimović Izudinom in Lušničkić Aldijano,
Medsebojne pobotnice z dne 24. 10. 2001,
sklenjene med Berlinger Alešem in Lovraković Davorjem, kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 1. 2001, sklenjene med Berlinger
Alešem in Lovraković Davorjem, dodatka
k pogodbi, podpisanem s strani APS d.d.,
kot pravnim naslednikom DP APS, p.o. in
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 1 z dne 11. 11. 1991, sklenjene
med DP APS, p.o. in Lovraković Davorjem,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 55.000,00 EUR s pogodbeno obrestno
mero, ki je spremenljiva in je sestavljena iz
Euriborja (trenutno 4,791% letno) in fiksnega pribitka v višini 1,70 odstotnih točk letno,
z obrestmi, ki tečejo od dneva črpanja kredita dalje in z zapadlostjo zadnje anuitete na
dan 31. 5. 2028, z možnostjo odpoklica terjatve in morebitnimi zamudnimi obrestmi, ter
z vsemi ostalimi stroški, v korist zastavnega
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58 Ljubljana, matična številka 5026024.

SV 364/08
Ob-5039/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 364/08 z dne 22. 5. 2008,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 6, v 2. nadstropju z balkonom in s shrambo št. 6 v kleti, v skupni bruto tlorisni površini 91,35 m2,
v stanovanjskem objektu na parc. št. 1223/7,
parc. št. 1223/8, parc. št. 1223/10, parc.
št. 1223/22 in parc. št. 1223/23, vse k.o.
Jesenice ter parkirno mesto št. 52-N, v izmeri ca. 12,50 m2, last zastavitelja Semirja
Bešića, na podlagi prodajne pogodbe št.
06-03/2008 z dne 17. 3. 2008, z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 19. 5. 2008, vse
v korist SKB banke d.d. Ljubljana, matična
številka 5026237000, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 100.000,00 EUR s pripadki.

izmeri 107,05 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Slovenska cesta 55c v Ljub
ljani, številka stavbe 218, ki stoji na parc.
št. 2435/3, prej št. 41/12, k.o. Ajdovščina,
vl. št. 563, Okrajnega sodišča v Ljubljani,
ki je na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, notarke Erike Braniselj iz Ljub
ljane, opr. št. SV – 202/08 z dne 28. 3.
2008, sklenjenega med Bunc Bojanom kot
prodajalcem in Kandus Marjanom kot kupcem, v lasti kreditojemalca in zastavitelja
Kandus Marjana, V Murglah 81, Ljubljana,
zastavljena v korist kreditodajalke UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 250.000,00 EUR s pripadki.

SV 402/08
Ob-5040/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 402/08 z dne 26. 5. 2008,
je bilo stanovanje št. 21, v 4. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Viktorja Kejžarja 37, Jesenice, stoječe na
parc. št. 1119 in parc. št. 1120, obe k.o.
Jesenice, v izmeri 47,76 m2, last zastaviteljev Edmire Dedić, Ulica Franca Benedičiča
2a, Jesenice in Denisa Deumića, Murova
27, Jesenice – vsakega od njiju do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 5.
2008, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., matična številka
5446546000, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 78.600,00 CHF s pripadki.

SV 1357/2008
Ob-5049/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1357/2008 z dne
27. 5. 2008, je bilo dvosobno stanovanje
v izmeri 59,18 m2 (po odločbi GU RS šifra 02132-00042/2007-2 z dne 24. 10.
2007, z ident. št. 2002-717-1 in v izmeri
63,55 m2) v stanovanjski stavbi na naslovu
Cesta 6. maja 4, Vrhnika, stoječi na parc.
št. 2011/14, k.o. Vrhnika, v lasti zastaviteljice Zlate Arsić, Vrhnika, Cesta 6. maja 4,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 1.
1996, z aneksom k navedeni pogodbi z dne
28. 4. 2008, sklenjene s prodajalcem RS,
MORS, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25,
zastavljeno v korist upnice Volksbank –
Ljudska banka d.d., Dunajska cesta 128a,
1000 Ljubljana, matična št. 5496527000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
204.246,00 CHF s pripadki.

SV 371/08
Ob-5041/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote – SV 371/08, sta bila lokala
izmere 53 m2 in 27 m2, ki se nahajata v pritličju stavbe, ki ima po podatkih Geodetske
uprave identifikator 3706, po podatkih zemljiške knjige pa identifikator 3709, stoječe na parc. št. 1328/3, katastrske občine
Murska Sobota, na naslovu Kocljeva ulica
1, s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih in funkcionalnem zemljišču, ki služi
stavbi kot celoti in je last zastavitelja Kadriji Čerima, rojenega 27. 3. 1958, EMŠO
2703958501089, stanujočega Ulica Štefana Kovača 7, Murska Sobota, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2002 in
na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 12.
2006, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg,
eGen, Murecker Strasse 23, EIŠ 1870599,
Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve
v znesku 55.000,00 EUR s pripadki, kot to
določa neposredno izvršljivi notarski zapis
sporazuma o zavarovanju kredita.

SV 339/08
Ob-5060/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 28. 5. 2008, opr.
št. SV-339/08, je bilo stanovanje št. 10, v II.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Strmolska ulica 6 v Rogatcu, v izmeri
28,06 m2 s pripadajočo kletjo 5,00 m2, stoječe na parceli št. 1041/1, k.o. Rogatec,
last zastavitelja Husić Samirja do celote,
na podlagi kupne pogodbe, sklenjene med
Bakarić Marino iz Rogatca ter Husić Samirjem z dne 21. 5. 2008 in kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene na
podlagi določil stanovanjskega zakona št.
36101-74/93-4/2 z dne 8. 9. 1993, sklenjene med Občino Šmarje pri Jelšah in Bakarić Marino iz Rogatca, zastavljeno v korist
upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, matična št.
5496527, identifikacijska številka za DDV
SI41561767 zoper dolžnika Samirja Husića,
Velike Rodne 28a, 3250 Rogaška Slatina,
EMŠO 0511970122626, davčna številka
66452104, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 20.000,00 EUR s pripadki.

SV 377/08
Ob-5048/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV - 377/08 z dne 27. 5.
2008, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje ident. št. 305 v II. nadstropju, v skupni

SV 341/08
Ob-5061/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 341/08 z dne 28. 5. 2008,
je stanovanje v izmeri 68,00 m2, v pritličju
stanovanjskega bloka Pristavška cesta 119,
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4290 Tržič, stoječega na parc. št. 576/8,
k.o. Križe, ki predstavlja solastni delež do
¼ celotnega bloka na Pristavški cesti 119,
Tržič, last Henrika Perka, na podlagi notarskega zapisa pogodbe o dosmrtnem preživljanju, opr. št. SV 1597/2004 z dne 18. 11.
2004 in izpiska iz matičnega registra o smrti
Gabrijele Perko z dne 27. 10. 2005, šifra
4937, zastavljeno v korist UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje njene terjatve višini 131.000,00 CHF,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 3% letno, z efektivno obrestno mero
v višini 6,42% letno, in z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom
vračila skupaj z obrestmi v 300-mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
v plačilo dne 31. 5. 2033, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primerih, določenih v 19.
točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF in z ostalimi pp.
SV 355/08
Ob-5062/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 355/08 z dne 28. 5. 2008,
je bilo stanovanje št. 12 v izmeri 46,80 m2,
ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Ulica 1. avgusta 3, Kranj,
ki stoji na parc. št. 883/6, k.o. Kranj, v lasti
kreditojemalke Rozi d.o.o., Valjavčeva ulica
11, 4000 Kranj, MŠ 2014874000, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12.
2005, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
10. 7. 2007, zastavljeno v korist upnice Delavske Hranilnice d.d. Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Miklošičeva 5, matična številka
5448557000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.500,00 EUR, s pp.
SV 358/08
Ob-5063/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 358/08 z dne
28. 5. 2008, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
66,60 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Planina
35, Kranj, stoječega na parc. št. 197/3, k.o.
Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, last Darinke Beton, Predoslje 8a, Kranj, na podlagi
notarskega zapisa izročilne pogodbe z dne
12. 1. 1998, opr. št. SV 9/98, sklenjenega
z izročevalko Frančiško Zaplotnik, Planina
35, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., s sedežem Cesta v Kleče
15, Ljubljana, matična številka 2211254000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000,00 EUR, s spremenljivo letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečnega Euriborja
in pribitka v višini 2%, z odplačilom kredita
v 144 zaporednih mesečnih anuitetah, od
katerih zadnja zapade 1. 6. 2020, z odpoklicem zavarovane terjatve ter z ostalimi pp.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

53 / 30. 5. 2008 /

Stran

2025

Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 26/2008
Os-4890/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/2008 sklep z dne 21. 5. 2008:
I. To sodišče je neposredno dne 24. 4.
2008 ob 9.33, prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Borza
Cafe d.o.o., Kidričeva ulica 36, Celje in je
dne 21. 5. 2008 ob 14. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Borza Cafe d.o.o.,
Kidričeva ulica 36, Celje (matična številka:
1888048, ID št. za DDV: SI23242370).
Odslej se firma glasi: Borza Cafe d.o.o.,
Kidričeva ulica 36, Celje (matična številka: 1888048, ID št. za DDV: SI23242370)
– 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.
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 terjate 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 (8,21 €) in največ
2000 točk (164,20 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845
0084 902 (referenca: 00 1110-26-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2008 ob 9. uri, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 21. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2008
St 140/2007
Os-4891/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom S-Trade d.o.o., Ljubljana, Stegne 21D – v stečaju, ki se vodi pod opr.
št. St 140/2007, razpisuje drugi narok za

preizkus prijavljenih terjatev za dne 20. 6.
2008 ob 10.10, v razpravni dvorani št. V v
1. nadstropju Oddelka za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Ppn 189/2007
Os-4892/08
To sodišče je s sklepom z dne 16. 5.
2008 pod opr. št. Ppn 189/2007 ustavilo postopek prisilne poravnave ter začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Viator-Kontrans,
družba za kombinirani transport, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 33, matična številka
5386721, davčna številka 62666504.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maks Gale, Kropova 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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. Prijave je treba vložiti
v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Upnikom, ki so svoje terjatve pravočasno
prijavili že v postopku prisilne poravnave, ni
potrebno ponovno prijavljati istih terjatev še
v stečajni postopek.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2008 ob 10.30, v razpravni dvorani
št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2008
St 15/2008
Os-4893/08
To sodišče je s sklepom St 15/2008 dne
16. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Agring 1, Podjetje za upravljanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 109,
matična številka 1554816, davčna številka
43564461.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Nataša Gibičar Toš, Ljubljana, Cigaletova 1.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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. 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
8,21 EUR in največ 164,20 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 22. 9. 2008 ob 13.15, v razpravni
dvorani št. IV/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2008
St 32/94
Os-4894/08
To sodišče je s sklepom St 32/94 dne
21. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom PS Slovin d.o.o. – v stečaju,
Frankopanska 18, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2008
St 60/2008
Os-4895/08
To sodišče je s sklepom St 60/2008 dne
19. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Obolnar Trgovina, inženiring in
proizvodnja d.o.o., Vintarjevec 5b, Šmartno pri Litiji, davčna številka 57143986,
matična številka 5641713.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik 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 terjate 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
8,21 EUR in največ 164,20 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 22. 9. 2008 ob 12. uri, v razpravni dvorani št. 5, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
St 42/2008
Os-4896/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 42/2008 dne 16. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kompas
Mostovž d.o.o., Cesta 2. junija 20, Šentilj
v Slovenskih Goricah.
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Davčna številka: 26071282, matična številka: 2181649.
Odslej firma glasi: Kompas Mostovž
d.o.o., Cesta 2. julija 20, Šentilj v Slovenskih Goricah – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-422008, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-422008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2008 ob 14.30, soba tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2008
St 50/2008
Os-4897/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 50/2008 dne 16. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom E-Izobraževanje d.o.o., Mlinska ul. 22, Maribor.
Davčna številka: 94587027, matična številka: 2191083.
Odslej firma glasi: E-Izobraževanje
d.o.o., Mlinska ul. 22, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Štefan Rola, Zg. Korena, Zgornja Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-502008, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-502008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2008 ob 15. uri, soba tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2008
St 54/2005
Os-4898/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajni zadevi Reimpex d.o.o., Metelkova ul.
52 – v stečaju, Maribor, dne 4. 9. 2008 ob
14.45, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2008
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St 75/2004
Os-4899/08
To sodišče razpisuje narok za preizkus
upniških terjatev ter narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev v stečajni zadevi Keramit d.o.o., Ul. Heroja Nandeta
37 – v stečaju, Maribor, dne 4. 9. 2008 ob
14.30, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2008

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2008 ob 15.15, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2008

St 37/2008
Os-4900/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 37/2008 dne 16. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom PMD
Holding d.o.o., Pesnica pri Mariboru 20/a,
Pesnica.
Davčna številka: 24158305, matična številka: 1785222.
Odslej firma glasi: PMD Holding d.o.o.,
Pesnica pri Mariboru 20/a, Pesnica – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-372008, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-372008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2008 ob 14.15, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 5. 2008.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2008

St 144/2007
Os-4902/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 144/2007 dne 16. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ilano
d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, posredništvo, trgovino, gostinstvo in storitve, Poštna ul. 3, Maribor.
Davčna številka: 80928307, matična številka: 5502209.
Odslej firma glasi: Ilano d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, posredništvo, trgovino,
gostinstvo in storitve, Poštna ul. 3, Maribor
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-1442007, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-1442007.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2008 ob 14. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2008

St 58/2008
Os-4901/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 58/2008 dne 16. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Eucone export import d.o.o., Tomšičeva 27,
Maribor.
Davčna številka: 95264655, matična številka: 5587034.
Odslej firma glasi: Eucone export import
d.o.o., Tomšičeva 27, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-582008, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-582008.

St 46/2008
Os-4903/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 46/2008 dne 16. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Potepuške pravljice d.o.o., Spodnja Polskava
336, Pragersko.
Davčna številka: 94921156, matična številka: 2228173.
Odslej firma glasi: Potepuške pravljice
d.o.o., Spodnja Polskava 336, Pragersko
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-462008, za fizične
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osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-462008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2008 ob 14.45, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2008
St 62/2008
Os-4904/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 62/2008 dne 16. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Retoni
d.o.o., Vzhodna ul. 40, Maribor, ki ga zast.
odv. Boris Mileta iz Maribora.
Davčna številka: 82649952, matična številka: 2262657.
Odslej firma glasi: Retoni d.o.o., Vzhodna ul. 40 – v stečaju, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-622008, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-622008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 9. 2008 ob 15.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2008
St 8/2008
Os-4905/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
IPS group – trgovina in storitve, d.o.o.,
Ulica Štefana Kovača 9, Murska Sobota
– v stečaju (davčna številka: 56008821,
matična številka: 1482203) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev razpisan za dne 24. 6. 2008 ob 14.15, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 5. 2008
St 10/2005
Os-4906/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Soča VGP d.d., Nova Gorica, Industrijska c. 2, zaradi stečaja, določilo četrti narok za preizkus terjatev na dan 16. 6.
2008 ob 8.45 v razpravni dvorani št. 110/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 5. 2008

St 17/2008
Os-4907/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2008 z dne 19. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Revolucija prodaja na veliko in drobno d.o.o., Osluševci 6,
matična številka 1778951000, davčna številka 38429292.
Odslej firma glasi: Revolucija prodaja na
veliko in drobno d.o.o., Osluševci 6 – 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 2. 9.
2008, ob 10. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 5. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 5. 2008
St 51/2007
Os-4908/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Hvala Silva s.p. – Trgovina »Ivana«, Krempljeva ulica 6, Ptuj – v stečaju,
razpisalo narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev za dne 1. 7. 2008, ob 11.
uri, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 5. 2008
St 141/2007
Os-4935/08
To sodišče v stečajni zadevi Nena, trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Rače,
Ljubljanska cesta 76, zaradi pomanjkanja
sredstev v stečajni masi poziva upnike, naj
v roku 15 dni od objave tega oglasa sporočijo, ali so pripravljeni financirati stroške
stečajnega postopka, ali so pripravljeni prevzeti terjatve, ki so v stečajni masi, in ali
bodo morebitne odškodninske tožbe proti
upravi in družbenikom, kar jim omogočajo pravila, o finančnem poslovanju podjetij,
vložili sami.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2008
St 162/2002
Os-4936/08
To sodišče je s sklepom St 162/2002
dne 21. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Krejan d.o.o., Peske 17,
Mengeš.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2008
St 49/2007
Os-4937/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Vrbančič Marjan s.p. – Bar Ribica »Avto Dejan« – Avtomehanika, Prvenci 17 – v stečaju, razpisalo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
za dne 1. 7. 2008, ob 10.30, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 5. 2008
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St 10/2008
Os-5003/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika A.M.G. Gaber d.o.o., Noršinska ulica
8, Murska Sobota – v stečaju (davčna številka 21266131, matična številka 2091313)
se v skladu z drugim odstavkom 99. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev, razpisan za dne 8. 7. 2008 ob 14. uri, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 5. 2008
St 56/2007
Os-5004/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL se stečajni postopek nad dolžnikom
Stevo Kaljevič s.p., vzdrževanje – v stečaju, Stara ulica 2, Murska Sobota (matična številka 5661054000, davčna številka
54134161) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 5. 2008
St 61/2008
Os-5005/08
To sodišče je po predsedniku stečajnega senata Matjažu Štoku, v stečajni zadevi zoper TDR Metalurgija Družba za pro
izvodnjo karbida in ferolegur d.d., Ruše,
Tovarniška c. 51, Ruše – v stečaju, na
podlagi 328. člena ZPP, izven naroka dne
23. 5. 2008 sklenilo:
Sklep tukajšnjega sodišča opr. št.
St 61/2008 z dne 25. 4. 2008 se v 4. točki izreka sklepa popravi tako, da pravilno glasi:
4. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 9. 2008 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2008
St 76/2007
Os-5006/08
Postopek prisilne poravnave nad samostojnim podjetnikom Mizarstvo Drago
Berglez s.p. – v stečaju, Ilirska ulica 12,
Maribor. S sklepom tega sodišča, opr. št.
St 76/2007 z dne 10. 4. 2008 je bila potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom Mizarstvo
Drago Berglez s.p. – v stečaju, Ilirska ulica
12, Maribor.
Terjatve upnikov so razvrščene v 3 razrede, in sicer:
Razred A – razred upnika – delavca, ki
se poplača v višini 100% v roku enega leta
brez obresti (160/II ZPPSL).
Razred B – razred upnikov, ki se poplačujejo v višini 20% od ugotovljene terjatve
v roku enega leta brez obresti.
Razred C – razred upnika, katerega se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato gre za
100% poplačilo te terjatve v roku petih let
brez obresti.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 19. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2008

Stran

2028 /

Št.

53 / 30. 5. 2008

St 136/2003
Os-5007/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kušar Nevenka, Šiviljstvo – v stečaju, Kalohova 9, Maribor – v stečaju
(davčna številka: 96017309) se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2008
St 16/2007
Os-5008/08
To sodišče je s sklepom St 16/2007
z dne 21. 5. 2008 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Baron
M&S Kleparstvo, krovstvo in tesarstvo
d.o.o., Dolšce 1A, Kostanjevica na Krki,
matična številka 152767300, davčna številka 14924897, vpisanim v Poslovnim registru Slovenije iPRS, prej v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Krškem, pod vl. št.
1-01721/00.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 5. 2008
St 3/2008
Os-5009/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2008
z dne 5. 5. 2008 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Weimar, Weiss
Marjan s.p., Mali vrh 21g, Globoko, matična št. 5516195, šifra dejavnosti G 51.190,
davčna št. 77746023.
Začetek postopka prisilne poravnave se
po uradni dolžnosti vpiše v Poslovni register Slovenije, pod zaporedno številko vpisa
09-0086/96-3.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Nova Ljubljanska banka d.d., Podružnica Trg Matije Gubca 1, Krško,
– Kmečka Zadruga Brežice z.o.o., Pod
obzidjem 39, Brežice,
– Kolman Jožica s.p., Računovodske
storitve in svetovanje, Zg. Obrež 3a, Artiče,
– Odvetnik Drago Šribar, Dalmatinova
ulica 5, Krško,
– Janko Repič, Na jasi 17, 2250 Ptuj, kot
predstavnik delavcev.
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Tomaž Kos s.p., Ulica XIV divizije 14/III,
Celje.
Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča, pozivamo, da z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Upniki lahko z obrazloženo
pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatev.
Prijavo terjatev je treba vložiti z vlogo
v dveh izvodih in dokazih o obstoju terjatev. Vloga mora biti kolkovana s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali predloženo dokazilo
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-8450088491 za pravne osebe
in 01100-8450088588 za fizične, sklic 11
42234-7110006.
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Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne 5. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 5. 2008
St 18/2008
Os-5010/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2008 z dne 23. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Serdinšek Milena
s.p., Pekarna, Apače 185/b, matična številka 1219669000, davčna številka 30128692,
šifra dejavnosti 10.710.
Odslej firma glasi: Serdinšek Milena s.p.,
Pekarna, Apače 185/b – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, 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 2. 9.
2008, ob 9.15, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 5. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 5. 2008
St 36/2007
Os-5011/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 36/2007
z dne 23. 5. 2008 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Filipčič Tatjana
s.p., Granat, Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, alternativne oblike zdravljenja, Trg Rivoli 9, Kranj, matična številka 1792423000, šifra dejavnosti 52.620,
davčna številka 20773331.
Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 5. 2008
St 7/2008
Os-5012/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2008
z dne 23. 5. 2008 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Radulović Marijo s.p., Posredništvo in čiščenje objektov, Zoisova 17, Kranj, matična številka
1255266000, šifra dejavnosti 81.210, davčna številka 12416967.
Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 5. 2008

Izvršbe
In 305/2003
Os-3395/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 29. 9.
2003, opr. št. In 305/2003, je bil dne 12. 3.
2008 opravljen v korist upnika Marjana Kodriča, Pot v Bitnje 9, Kranj, rubež 1/2 stanovanja št. 7, v II. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Center 147, Črna na Koro-

škem, v izmeri 90,63 m2, stoječi na parc. št.
177/16, pripisani pri vl. št. 245, k.o. Črna na
Koroškem, last Ferdinanda Molarija, Center
147, Črna na Koroškem.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 3. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 801/2005
Ob-3261/08
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Žlindra Antona,
Vinice 34, ki ga zastopa poobl. odvetnica
Tanko Olga iz Ribnice, zaradi izbrisa stare
hipoteke, vpisane pri nepremičninah vl. št.
717, k.o. Zamostec in vl. št. 108, k.o. Vinice,
dne 11. 5. 2007, začelo postopek izbrisa stare hipoteke, vpisane pri nepremičninah vl. št.
717, k.o. Zamostec in vl. št. 108, k.o. Vinice,
ki so last Žlindra Antona, roj. 31. 10. 1939,
Vinice 34, ki je vknjižena v korist upnika Sukno, Industrija volnenih izdelkov Zapuže, na
podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 7. 1984,
pod opr. št. Dn 777/84, dne 20. 7. 1984.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiško
knjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti
izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 2. 2008
Dn 13504/2007
Os-3734/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Sagadin, Prepolje
81, Marjeta na Dravskem polju, ki jo zastopa
notar Andrej Šoemen iz Ptuja, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, vl. št.
338, k.o. Prepolje, pod Dn št. 13504/2007,
dne 18. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe, ki sta jo leta 1958 sklenili
prodajalka Neža Ferlič, stanujoča Prepolje 5,
Starše in kupovalka Ana Sagadin, roj. 19. 7.
1932, stanujoča Prepolje 81, Starše, s katero
je prodajalka kupovalki prodala nepremičnino
– parc. št. 378/2, pripisano vl. št. 338, k.o.
Prepolje.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2008
Dn 2652/2007
Os-36684/07
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Tatjane Kenk Jurjevčič, Ljubljana, Ramovševa ulica 49, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne
pogodbe št. 450/92 z dne 14. 2. 1992, sklenjene med Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija, p.p. Ljubljana in Ido Gerdej, Vrhnika, Vrtnarija 6b, za vknjižbo lastninske
pravica na nepremičnini z oznako ident. št.
109.E (2002 1777 109), garsonjera št. 9,
v mansardi, s shrambo št. 9 v pritličju, Vrhnika, Vrtnarija 6b.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Tatjane Kenk Jurjevčič, roj. 17. 7.
1965, Ljubljana, Ramovševa ulica 49.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini menjalne pogodbe št. 450/92 z dne
14. 2. 1992, sklenjene med Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija, p.p. Ljubljana in
Ido Gerdej, Vrhnika, Vrtnarija 6b, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 1. 2008
Dn 517/2008
Os-4206/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Josipa Lisjaka, Pavšičeva ulica 18, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanj
z dne 20. 8. 1982, sklenjene med Gradnik
Logatec, podjetje za gradbene in komunalne
dejavnosti, kot prodajalcem ter Petrol DO
gostinstvo Ljubljana, TOZD Motel Lom Logatec, kot kupcem, za nepremičnino, stanovanje št. 3 v etaži št. 2 (pritličje), s shrambo
v etaži 1, v izmeri 23,35 m2, Pavšičeva ul.
18, Logatec, ki stoji na parc. št. 908/8, k.o.
Blekova vas (ident. št. 2016-3-3).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Josipa Lisjaka, Pavšičeva ulica 18,
Logatec, na podlagi te kupoprodajne pogodbe, prodajne pogodbe z dne 28. 9. 2005, sklepa Srg 1080/89 z dne 2. 10. 1989, delnega
izpiska št. R 00224/2003 z dne 20. 1. 2003 in
sklepa Srg 2003/05004 z dne 25. 7. 2003.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 4. 2008

Amortizacije
N 151/2008
Os-4822/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagateljice Barbare Cukala Srčič,
Ziherlova 39, Ljubljana, teče postopek za
razveljavitev priznanice št. 173, v vrednosti
789,30 EUR, ki je bila izdana s strani Republike Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Žalcu,
opr. št. D 18/2003. Sodišče določa 60 dnevni
rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci iz navedene listine in
v katerem se lahko ugovarja zoper predlog
za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se

v istem roku listina (priznanica) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku sodišču
ne bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
D 258/2007
Os-4199/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v zapuščinski zadevi
po pok. Petru Božeglavu, roj. 15. 4. 1888,
nazadnje stanujočem Zg. Škofije 113, ki je
umrl dne 15. 12. 1970, s sklepom z dne 21. 3.
2008, dedinji Olgi Monslavi, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju, ker je neznanega bivališča in v RS nima pooblaščenca, postavilo
začasno zastopnico Cvetko Birsa, Ivančičeva
19, Ankaran. Začasna zastopnica bo zastopala dedinjo vse do takrat, dokler slednja ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma drug organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2008
P 1201/2007
Os-3770/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Sare Pavlič, Dragočajna 6b, Smlednik (začasno: Mala stranska vas 28, Grosuplje), ki jo zastopa zakonita
zastopnica Mojca Božič, naslov isti, ki jo zastopa Žiga Klun, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi
stranki Pavlič Benu, naslov neznan, zaradi
plačila preživnine, dne 2. 4. 2008 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Pavlič Benu se imenuje odvetnik Matjaž Čebular, Hacquetova 6, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2008

Oklici dedičem
D 170/2007
Os-3767/08
Cunja Matej starejši je dne 23. 12. 1903
umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 4. 2008
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D 673/2006
Os-26026/07
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Neži Razinger, roj. Šivic, roj. 21. 1. 1849, vdovi,
umrli 3. 2. 1923, nazadnje stanujoči Paloviče 5, Tržič.
Pokojnica je imela tri otroke, sinova Janeza Razingerja, Matevža Razingerja in
hčerko, katere ime in priimek ni poznan.
Sodišču ni znano ali sta imela pokojničin
sin Matevž Razinger in neimenovana hči
kaj potomcev oziroma ali obstajajo dediči
– zapustničini vnuki. Zato sodišče poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 9. 2007
IV D 236/2005
Os-11687/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek po pok. Stanislavu Snoju, roj. 6. 10. 1912, umrlem
6. 11. 1979, nazadnje stanujočim Via Arturo
Graf 28, Padova, Italija, državljanu SFRJ
– SRS.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dediči po zapustniku naj bi prišli v poštev
zap. sin, ki naj bi bil rojen v Banatu pred 2.
svetovno vojno ter zap. vdova Giuseppina
Snoj, ki naj bi preživela zapustnika: Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedena dediča ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2006
D 180/2008
Os-4571/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 180/2008 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Štefanu Potočniku, sinu
Vincenca, roj. 23. 10. 1943, varnostniku,
umrlemu 20. 2. 2008, nazadnje stan. Sp.
Jablane 36.
V zapuščino spadajo nepremičnine, pripisane v k.o. Sp. Jablane in Starošince,
osebni avtomobil in denarna sredstva.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnika Štefana Potočnika, da se priglasijo k dedovanju, zlasti hčerko Polonco. Če
se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto
po objavi tega oklica odločilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 4. 2008
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Bajželj Andrej, Dajnkova ulica 056,
Ljubljana, potni list, št. P01142857, izdala
UE Ljubljana. gnm-295259
Belina Bernard, Vrbno 027B, Šentjur,
potni list, št. P00927901, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnb-295495
Božič Majda, Rogoška cesta 053, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P00606450,
izdala UE Maribor. gnl-295485
Cerar Angelamarija, Ulica bratov Babnik
063, Ljubljana, potni list, št. P00491011,
izdala UE Ljubljana. gni-295388
Cerar Špela, Slape 154, Ljubljana –
Polje, potni list, št. P00896458, izdala UE
Ljubljana. gnr-295254
Cvar Borut, Prijateljeva ulica 019,
Ljubljana, potni list, št. P00663630, izdala
UE Ljubljana. gnq-295255
Čretnik Urška, Apostlova ulica 009,
Limbuš, potni list, št. P01187700, izdala UE
Maribor. gnu-295251
Filipović Mladen, Ulica Pie in Pina
Mlakarja 036, Novo mesto, potni list,
št. P00926383, izdala UE Velenje.
gnk-295486
Gal Boris, Močvirje 022, Bučka, potni
list, št. P01158284, izdala UE Sevnica.
gng-295490
Glavač Slavko, Panonska ulica 007B,
Beltinci, potni list, št. P00681476, izdala UE
Murska Sobota. gnw-295249
Hlebš
Sonja,
Ulica
Koroškega
bataljona 009, Ljubljana – Črnuče, potni
list, št. P00337236, izdala UE Ljubljana.
gnn-295383
Huskić Enes, Cesta železarjev 034,
Jesenice, potni list, št. P00373435, izdala
UE Jesenice. gnl-295260
Isaku Nezir, Poljanska cesta 009,
Ljubljana, potni list, št. P01165504, izdalo
MZZ. gnj-295487
Jezeršek Borut, Laznica 016, Cerkno,
potni list, št. P01134230, izdala UE Idrija.
gny-295497
Kacjan Vesna, Ljubljanska cesta 012,
Trzin, potni list, št. P00626746, izdala UE
Ptuj. gng-295265
Kačič Klemen, Hubadova ulica 049,
Ljubljana, potni list, št. P00356516, izdala
UE Ljubljana. gnp-295256
Kavčič Bojanmiroslav, Vrhovčeva ulica
006B, Ljubljana, potni list, št. P00169850,
izdala UE Ljubljana. gno-295382
Kovič Kajetan, Pleteršnikova ulica 013,
Ljubljana, potni list, št. P00070623, izdala
UE Ljubljana. gnm-295384
Kranjec Andrej, Partizanska cesta 001,
Maribor, potni list, št. P00865951, izdala UE
Maribor. gno-295257
Kranjec Andrej, Partizanska cesta 1,
Maribor, potni list, št. P00865951, izdala UE
Maribor. gnm-295284
Krivec Samanta, Strma ulica 004,
Rogatec, potni list, št. P01115468, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnt-295252

Logar Anabelleann, Ulica bratov Učakar
118, Ljubljana, potni list, št. PB0043660,
izdala UE Ljubljana. gnj-295262
Mežan Vesna, Dob pri Šentvidu 040,
Šentvid pri Stični, potni list, št. PB0062841,
izdala UE Grosuplje. gnc-295494
Mrzel Ana, Opekarska cesta 012,
Vrhnika, potni list, št. P00386057, izdala
UE Ljubljana. gnf-295491
Novak Filip, Ulica 22. junija 033,
Lendava, potni list, št. PB0180066, izdala
UE Lendava. gnz-295496
Novljan Katarina, Stobovska cesta 018,
Domžale, potni list, št. P00561888, izdala
UE Domžale. gne-295492
Obreza Aleksander, Stržovo 021, Mežica,
potni list, št. P00017546, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnr-295379
Peruš Aleksander, Mariborska cesta
035B, Dravograd, potni list, št. P00002196,
izdala UE Dravograd. gni-295488
Podsedenšek Darja, Strmca 028, Laško,
potni list, št. P00997987, izdala UE Laško.
gnv-295250
Poljaković Dejan, Tabor 020, Logatec,
potni list, št. P00689300, izdala UE Logatec.
gnt-295377
Potocco Marcello, Ulica Angelce
Ocepkove 002, Ljubljana, potni list,
št. P00186786, izdala UE Domžale.
gnl-295385
Požeg Vancaš Velimir, Naselje Borisa
Kidriča 003, Metlika, potni list, št. PB0050081,
izdala UE Metlika. gnd-295493
Prinčič Jure, Preloška cesta 011,
Domžale, potni list, št. PB0035199, izdala
UE Domžale. gnj-295387
Rastoder Emil, Medvedova ulica 007,
Kamnik, potni list, št. P00797361, izdala UE
Kamnik. gns-295253
Relič Janko, Ulica prvoborcev 010,
Zagorje ob Savi, potni list, št. PB0272455,
izdala UE Zagorje ob Savi. gni-295263
Rutart Sebastjan, Glavni trg 018, Muta,
potni list, št. P00590560, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnn-295258
Springer Katja, Ogrinčeva ulica 020,
Ljubljana, potni list, št. P00892731, izdala
UE Ljubljana. gnp-295381
Springer Zvone, Ogrinčeva ulica 020,
Ljubljana, potni list, št. P00889650, izdala
UE Ljubljana. gnq-295380
Škafar Branko, Kopališka ulica 019,
Murska Sobota, potni list, št. P00067588,
izdala UE Murska Sobota. gnk-295386
Škrjanec Stanislava, Volčji Potok 012B,
Radomlje, potni list, št. P00519739, izdala
UE Kamnik. gnx-295498
Urbančič Tomaž, Trebinjska ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00738087, izdala
UE Ljubljana. gnh-295264
Usnik Irena, Kozarska cesta 015A,
Ljubljana, potni list, št. P00095666, izdala
UE Ljubljana. gnf-295266
Vodnik Zoran, Keleminova ulica 005,
Maribor, potni list, št. P00601581, izdala UE
Maribor. gnh-295489
Zapušek Primož, Cesta v Megre 006,
Bled, potni list, št. P00061484, izdala UE
Kranj. gns-295378

Zevnik Globočnik Branka, Sajovčevo
naselje 052, Šenčur, potni list, št.
P00446662, izdala UE Kranj. gnk-295261

Osebne izkaznice preklicujejo
Bačar Katica, Primožičeva ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385628.
gnp-295331
Benda Vesna, Miklošičeva ulica 001 E,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001764005.
gnx-295423
Benedek Janez, Cesta v hrib 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000372937.
gnk-295336
Bezget Viktor, Tančeva ulica 016,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000258201.
gnu-295176
Boškin Milan, Prisoje 008, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000056510. gny-295297
Bratanič
Vesna,
Kešetovo
010,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000800724.
gnv-295425
Bratuša Boštjan, Stranje 001, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000769661.
gnl-295435
Bregar David, Šemnik 037, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 002139290.
gnq-295305
Breznik Alenka, Cesta I. istrske
brigade 020, Pobegi, osebno izkaznico, št.
002130281. gnx-295298
Breznik Franc, Gradišče v Tuhinju 006,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000402750.
gnw-295424
Brumat Patrik, Arčoni 003, Renče, osebno
izkaznico, št. 001699726. gnu-295301
Brumen Patrik, Zgornje Partinje 010,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 002307290. gny-295397
Cirar Marija, Brilejeva ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000416175.
gnd-295318
Cometivos Jarić Leila, Mesarska cesta
036, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001820944. gne-295317
Dijak Andrej, Langusova ulica 013,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 002058650.
gng-295290
Dijak Marija, Langusova ulica 013,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001977439.
gne-295292
Dolenc Nina, Župečja vas 049,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002148538.
gnn-295433
Dolenšek Marjan, Loka pri Dobrni 002 A,
Celje, osebno izkaznico, št. 001253066.
gnp-295306
Dragolič Matevž, Kraška ulica 013,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001728250.
gne-295192
Družinec Mario, Levstikova ulica 016,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001886642.
gnz-295296
Ereš Vida, Bizeljska cesta 018,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000599727.
gnk-295411
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Erzetič Mihaela, Plešivo 034, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000980995.
gnk-295186
Fajfar Matjaž, Partizanska cesta
45, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001974522. gnr-295504
Fenko Metka, Ulica XIV. divizije, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000302541.
gno-295432
Gabelica Milan, Prijateljeva ulica 019,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001883111. gno-295182
Gaber Goran, Mlinska pot 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001292387.
gnw-295349
Gogala Jurij, Kajuhova cesta 023,
Bled, osebno izkaznico, št. 002070812.
gnd-295293
Gomboc Karin, Peče 031, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002006797.
gnz-295421
Gostič Frančiška, Cesta heroja Vasje
016, Moravče, osebno izkaznico, št.
000235744. gnc-295419
Grebenc
Marjeta,
Zajelše
001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001498947.
gns-295353
Grgić Mladenko, Gabrje pri Soteski
005, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001774171. gnx-295198
Gril Daniela, Brunšvik 063, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000459333.
gnp-295181
Grobelnik
Tina,
Gabrovnik
020,
Celje, osebno izkaznico, št. 002167594.
gnc-295169
Grušovnik
Peter,
Stražica
019,
Celje, osebno izkaznico, št. 000882118.
gno-295307
Habat Roman, Habatova ulica 012,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001927404.
gny-295422
Hiti Lejla, Martina Krpana ulica 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002002477.
gns-295328
Hiti Luka, Martina Krpana ulica 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002179333.
gnu-295326
Hiti Nik, Martina Krpana ulica 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002179335.
gnt-295327
Horvat
Branko,
Bodislavci
040,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001601823.
gnl-295185
Horvat Terezija, Linhartova cesta 068,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000388047.
gng-295340
Horvatič Ivan, Mihalovec 067 C,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001057505.
gnj-295412
Hozjan Jožica, Lenardonova ulica 037,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001296229.
gnk-295286
Jamnišek Igor, Grintovška ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002314875.
gnr-295354
Janković Adrijana, Seča 203, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000328149.
gnr-295404
Jesenko Maja, Jesenova ulica 003,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000523883.
gnz-295221
Jovanović Slobodan, Betettova ulica 011,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000027346.
gnl-295285
Juvan Marko, Na Otoku 002, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
002010053.
gni-295313

Kastelic Mojca, Vipavska ulica 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279164.
gnx-295323
Kavčič Tatjana, Kosovelova ulica 005,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001462748.
gns-295403
Kerin Damir, Ulica Mihaele Škapinove
002, Sežana, osebno izkaznico, št.
000216259. gng-295190
Klinar Peter, Prihodi 014, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001399340.
gnv-295300
Knez Drago, Partizanska ulica 019,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000265676. gnr-295304
Koblar Zdenka, Spodnje Gorje 204,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001287080.
gnh-295289
Kohek Štefan, Mariborska cesta 012,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001424182. gnv-295200
Kopitar Marko, Prisoje 006, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000417372. gnw-295299
Kosmač Rok Milan, Vegova ulica 001,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000105439.
gnd-295418
Kovačič Mirko, Grm 012, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001876270. gnd-295193
Kozin Janez, Kot 009, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001620187. gnl-295335
Kraner Ida, Kardeljeva cesta 051,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002250590.
gnj-295287
Kren Zvonko, Ob Sušici 019, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 002265098.
gng-295415
Križman
Rafko,
Trdinova
ulica
012 A, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000954985. gnz-295196
Križnar Martinčič Tina, Jerebova ulica
008 C, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002010715. gnc-295194
Kunčič Hana, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002136294.
gny-295347
Kupčič Igor, Falska cesta 005, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
001124643.
gnv-295175
Kurmanšek Rajko, Čečovje 002, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001116443. gns-295428
Lapuh Špela, Trg 7. julija 004, Dobova,
osebno
izkaznico,
št.
002013822.
gnt-295277
Lazarić Marija, Jakopičeva ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001390593.
gnv-295325
Leskošek Viljem, Gregorčičeva ulica 006,
Celje, osebno izkaznico, št. 001476330.
gnl-295310
Likovič Ana, Rakitna 266, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001776853.
gny-295322
Mali Jakob, Žiganja vas 083, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
001436777.
gnu-295276
Malnar Marija, Mlaka pri Kočevju 021,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000195872.
gns-295278
Malnar Marijan, Mlaka pri Kočevju 021,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000197331.
gnr-295279
Martinčič
Jurij,
Jerebova
ulica
008 C, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002056188. gnb-295195
Marx Mercedes, Šolska cesta 052,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 001711068.
gni-295188
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Medle Sašo, Stranska vas 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001911653.
gnh-295414
Mevlja Miha, Lokev 169, Lokev, osebno
izkaznico, št. 002283714. gnf-295191
Midžan Ramiz, Cesta maršala Tita 004 A,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000146966.
gnt-295427
Mihalič Rozalija, Vzajemna ulica 046,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000450392.
gnh-295339
Miholič Tomaž, Zavita ulica 001, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001365731.
gnn-295408
Modic Lea, Ižanska cesta 362 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001968474.
gni-295338
Modic Tone, Ižanska cesta 362 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000902131.
gnj-295337
Morano Janž, Tbilisijska ulica 116,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001890306.
gnq-295330
Možina Mojca, Latkova vas 117,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001682870.
gnn-295283
Novak Nataša, Šubičeva ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001728244.
gns-295178
Novakovič Metod, Kandijska cesta
037, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001971993. gny-295197
Orosel Nina, Loke pri Mozirju 043,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 002203695.
gnz-295171
Papež Rezika, Brilejeva ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000652828.
gnm-295334
Pavšek Erika, Šmartno ob Dreti 085,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001734308.
gnb-295170
Pečnik David, Janezovo polje 004,
Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
002126286. gny-295172
Pečovnik Eva, Polanškova ulica 037,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001089722.
gnw-295324
Peljhan Luka, Krajčeva ulica 002, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000394599.
gni-295413
Perko Branka, Selšek 013, Litija, osebno
izkaznico, št. 001908939. gno-295282
Petan Zvonka, Padežnikova ulica 011,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000215100.
gnt-295177
Petrič Urban, Slap 054 A, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002191478.
gnn-295183
Planinc Augustin Renata, Na zelenici
008, Celje, osebno izkaznico, št. 001314967.
gnm-295309
Plevnik Marija, Glinškova ploščad 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002296573.
gnx-295348
Poglajen Anja, Graška cesta 018 A,
Litija, osebno izkaznico, št. 001939263.
gnu-295201
Prezelj Mitja, Davča 029, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002249496.
gnw-295174
Pšenica Anže, Trubarjeva cesta 008,
Bled, osebno izkaznico, št. 002258404.
gnf-295291
Pučko Jure, Miklošičeva ulica 004 D,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000344387.
gnb-295220
Puhan Mirjana, Bogojina 076, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002037356.
gnv-295400
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Pulko Zlatka, Bevkova ulica 001,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001251663.
gno-295407
Pungaršek Jožica, Puncerjeva ulica 010,
Celje, osebno izkaznico, št. 000969527.
gnk-295311
Radovan Martina, Podlimbarskega
ulica 025, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000329043. gnn-295333
Rajnar Andrej, Pečarovci 098, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002052749.
gnw-295399
Raško Nal, Ronkova ulica 006, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001966361.
gnx-295473
Rautović Angela, Ulica Metoda Mikuža
018, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002048944. gnt-295352
Recek Darko, Radvenci 038, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001769869.
gnx-295173
Rems Janja, Krtina 087, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001603006. gne-295417
Rihtar Uršula, Matjanova pot 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001964638.
gno-295332
Robar Robi, Globoko ob Dravinji 007,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000997520. gnq-295180
Rogelj Melita, Prušnikova ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001651583.
gnz-295321
Ropret Marta, Bevkova ulica 009,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000168954.
gnb-295295
Simonič Mojca, Mladica 027, Semič,
osebno
izkaznico,
št.
001376578.
gnu-295426
Stefanija Blaž, Peruzzijeva ulica 041,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002290073.
gnr-295329
Strelec Srečko, Spuhlja 036, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001955406. gnq-295280
Strgar Radovan, Banjšice 012, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001832269.
gnt-295302
Svenšek Janko, Ulica 25. maja 019,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000409289.
gnp-295281
Šali Tilen, Lebanova ulica 041, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000399443.
gnw-295199
Šarec Damjan, Bistriška cesta 10/c,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001863008.
gnz-295396
Šarkanj Emil, Kajuhova ulica 001 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001950106.
gnr-295179
Ščuka Leon, V Hrastovec 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000351424.
gnj-295187
Škrgatić Srebrenka, Celovška cesta 107,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002068557.
gnc-295344
Škulj Marija, Zofke Kvedrove ulica 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002083464.
gnu-295351
Špoljarič Maja, Plešičeva ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001391481.
gne-295342
Štaleker Goran, Legenska cesta 042,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000590065. gnw-295474
Švajger Jožica, Strma cesta 004,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000369026.
gnp-295406
Teršar Marija, Gortanova ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000034169.
gnd-295343
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Trampuš Blaž, Celovška cesta 263,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002210779.
gnf-295341
Trček Rajko, Udvančeva ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000966896.
gnz-295346
Trebše Henrik, Srpenica 023, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000290317.
gnu-295401
Trpinc Tim, Tugomerjeva ulica 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002138374.
gnb-295345
Varušak Bruno, Garibaldijeva ulica 017,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001493267. gnf-295316
Veingerl Natalija, Cerkvenjak 037,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 001658512. gnx-295398
Vidmar Šalamon Hedviga, Aškerčeva
ulica 004, Slovenske Konjice, osebno
izkaznico, št. 001780777. gnq-295405
Visenjak Mateja, Kurirčkova ulica
024, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001891319. gni-295288
Wagner Nevenka, Miklošičeva ulica
001 D, Domžale, osebno izkaznico, št.
000953870. gnb-295420
Zalaznik Bernarda, Dolenje 4, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001792072.
gnk-295511
Zdravič Andreja, Dren 001 A, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000603387.
gnh-295189

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arbeiter Nada, Pristava 33, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 273782, izdala
UE Ptuj. gnf-295366
Bačar Katica, Primožičeva ulica 001, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002087560, reg. št. 147702. gnh-295439
Bavcon Nejc, Ulica Bibe Roecka 004,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003198227, reg. št. 58360, izdala UE
Celje. gnp-295356
Berić Srđan, Vrhovo 3, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 3129699, reg. št. 11764, izdala UE Laško.
gne-295392
Bogovič Mojca, Gornji Lenart 13,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 116755, reg. št. 12440, izdala UE
Brežice. gne-295217
Bratušek Mitja, Spodnji Velovlek 15 B,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3162632, izdala UE Ptuj. gne-295467
Brod Gregor, Rusjanov trg 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003044191, reg. št. 212739, izdala UE
Ljubljana. gnz-295446
Čerpnjak Igor, Mezgovci ob Pesnici 2 D,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2130768, izdala UE Ptuj. gnd-295468
Dijak Marija, Langusova ulica 013,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003042180, izdala UE Radovljica.
gnj-295212
Doberdrug Slavko, Velika Bučna vas
008, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B, C, G, H, št. S 000993846, reg. št. 25190,
izdala UE Novo mesto. gnv-295475
Draganović Elfrida, Kraigherjeva ulica
011, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000880931, reg. št. 18991, izdala
UE Celje. gnm-295359

Franulič Jurij, Pepelno 024 A, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000376459, reg. št. 38694, izdala UE
Celje. gnq-295355
Gorela Miha, Mirni kot 003, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 60130, reg. št. 12992, izdala UE
Piran. gnh-295314
Gostič Frančiška, Cesta heroja Vasje
016, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002103671, reg. št. 13542, izdala
UE Domžale. gnt-295452
Govekar Matej, Florjanska ulica 80,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. G, H,
št. S 000079341, reg. št. 1120, izdala UE
Sevnica. gnz-295371
Hočevar Primož, Javorškova ulica 013,
Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001365156, izdala UE Ljubljana.
gnv-295225
Horzelenberg Mirjam, Jačka 011,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001676050, izdala UE Logatec.
gne-295367
Hrovat Damjan, Ulica Bratov Berglez 8,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 3073228, izdala UE Maribor.
gnr-295204
Hrovat Marjan, Ulica Matije Blejca 014,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003056620, reg. št. 26334, izdala UE
Kamnik. gnb-295370
Huzejrović
Selim,
Podkraj
082,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003000094, izdala UE Hrastnik.
gnq-295230
Jakopič Bernardka, Kačji Dol 24, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 1329901, reg. št. 12321, izdala UE
Laško. gnq-295205
Jakše Mirjana, Vavpotičeva ulica 003,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000753157, reg. št. 33694, izdala
UE Novo mesto. gnt-295477
Jesenek Mateja, V Murglah 135,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002035780, reg. št. 198706.
gne-295442
Jost Igor, Trubarjeva ulica 055 A,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003129956, reg. št. 40469, izdala UE
Celje. gnk-295361
Jovanović Slobodan, Betettova ulica 011,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 000165503, reg. št. 51973, izdala UE
Maribor. gnn-295458
Kadivnik
Klemen,
Šutna
035,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001429032, izdala UE Domžale.
gnu-295451
Kalan Dušan, Hafnerjevo naselje 122,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000965606, izdala UE Škofja Loka.
gnr-295479
Kapić Ahmet, Vodnikovo naselje 017 E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001593858, reg. št. 123991,
izdala UE Ljubljana. gnx-295448
Kavaš Jožefa, Pod turnom 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001706704. gnj-295437
Klinar Anica, Prihodi 014, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001972411, izdala UE Jesenice.
gnh-295214
Kobale Boštjan, Zgornja Ložnica 69,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
B, BE, C, CE, G, H, št. S 990008, izdala UE
Slovenska Bistrica. gns-295228
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Kompare Luka, Hruševska cesta 078,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001709810, reg. št. 257803, izdala UE
Ljubljana. gni-295438
Korpar Klemen, Srednje Gameljne
018, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001828461, reg. št. 242420.
gng-295440
Kosmač Rok Milan, Vegova ulica 001,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000699267, reg. št. 8871, izdala UE
Domžale. gns-295453
Kotar Vesna, Volkmerjeva cesta 23,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1349691, izdala UE Ptuj. gng-295365
Kračun Slava, Verpete 002, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003524362, reg. št. 37104, izdala UE
Celje. gnl-295360
Krajnc Elvis, Kosovelova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002146477, reg. št. 269133, izdala UE
Ljubljana. gnm-295409
Krajnčič Polona, Črešnjevec 69,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001543585, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnc-295469
Kranjec Andrej, Partizanska cesta 001,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000720571, reg. št. 47469, izdala UE
Maribor. gno-295457
Kuklec Vesna, Novo Polje, Cesta VII 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002230719, reg. št. 244716, izdala UE
Ljubljana. gnw-295449
Lazarić Marija, Jakopičeva ulica 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002114849, reg. št. 204801, izdala UE
Ljubljana. gnv-295450
Lončarič Milan, Hošnica 75, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 144425, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnt-295227
Lozinšek Danijel, Drstelja 15 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 1921232, izdala UE Ptuj. gnf-295466
Makše Anton, Gmajnica 092, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000750480, reg. št. 6191, izdala UE
Kamnik. gnc-295369
Martinc Jordana, Med Ogradami 041,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001985532, izdala UE Nova Gorica.
gnn-295233
Marušič Domen, Log 012, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H,
št. S 003050548, reg. št. 11977, izdala UE
Sevnica. gnr-295229
Može Tomaž, Stopiče 128, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000779121, reg. št. 22687, izdala UE
Novo mesto. gnu-295476
Možina Nataša, Ziherlova ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001820360, reg. št. 190469.
gnd-295443
Ninić Marijo, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 003016771, reg. št. 265855, izdala UE
Ljubljana. gnt-295402
Oberstar Špela, Gradnikova ulica
3, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 3011098, izdala UE Tolmin.
gnw-295224
Ozebek Emil, Dolenja Trebuša 23 A,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, D1, D, F, G, H, št. S 64619, izdala UE
Tolmin. gnx-295223

Pavšek Erika, Šmartno ob Dreti 085,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003153495, izdala UE Mozirje.
gnm-295209
Peljhan Luka, Krajčeva ulica 002, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001547932, reg. št. 41610, izdala UE
Novo mesto. gnh-295364
Peperko Štefanija Marija, Nušičeva ulica
003 B, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003130059, izdala UE Celje.
gni-295363
Petronijević Ljubomir, Brilejeva ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001992665, reg. št. 107311, izdala UE
Ljubljana. gnc-295444
Pfeifer Franc, Nizka 026, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001681231, izdala UE Mozirje.
gnp-295206
Pipić Saša, Kosovelova ul. 3, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1405523, reg. št. 16394, izdala UE
Brežice. gns-295478
Plešnik Ivana, Pristava 022, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 000504122, reg. št. 38054, izdala UE
Celje. gnn-295358
Pregl Meri, Svetelova ulica 008, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A – 50
km/h, št. S 001849288, reg. št. 96114, izdala
UE Maribor. gnp-295456
Pučko Jure, Miklošičeva ulica 004 D,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001847348, reg. št. 31382, izdala UE
Domžale. gnc-295219
Pust Katja, Grm 007 A, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003526933,
reg. št. 49325, izdala UE Novo mesto.
gnb-295470
Ražen Andraž, Mahwag, Mahwag,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003173475, reg. št. 288276, izdala UE
Ljubljana. gnw-295499
Rems Janja, Krtina 087, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001962427, reg. št. 6893, izdala UE
Domžale. gnk-295436
Romih Bojan, Dvor 20/a, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 1083395, reg. št. 16725, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnq-295480
Senekovič Vlado, Kamniška graba 005,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A
– 50 km/h, št. S 001739452, reg. št. 83754,
izdala UE Maribor. gnq-295455
Seršen Janez, Kobilje 214, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001769269, izdala UE Murska Sobota.
gny-295472
Strle Mirjana, Pivška ulica 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H vozi z očali
ali kontaktnimi lečami, št. S 001975935, reg.
št. 7876, izdala UE Postojna. gnb-295445
Svetina
Zlatka,
Lokev
198 B, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002078480, izdala UE Sežana.
gnd-295368
Ščuka Leon, V Hrastovec 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1761365, reg. št. 240010, izdala UE
Ljubljana. gnu-295226
Ščurek Trglavčnik Matija, Linhartova
ulica 016, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002197733, reg. št. 41181,
izdala UE Celje. gnj-295362
Šenveter Janez, Ulica Jožeta Štanteta
014, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
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dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, G, H, št.
S 001534029, reg. št. 112168, izdala UE
Maribor. gnm-295459
Šinigoj Matej, Tabor 064 A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001528047, izdala UE Nova Gorica.
gno-295232
Škerjanc Bruno, Roženberk 007,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000155177, reg. št. 13372, izdala
UE Trebnje. gnz-295471
Škvarč Antonija, Gorenje Skopice 25,
Krška vas, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 1362329, reg. št. 14253, izdala UE
Brežice. gnd-295218
Špoljarič Maja, Plešičeva ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001420140, reg. št. 237391.
gny-295447
Štruc Andreja, Čečovje 035, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002124921, izdala UE Ravne na
Koroškem. gns-295203
Teršar Marija, Gortanova ulica 018,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000685790, reg. št. 65243, izdala UE
Ljubljana. gnf-295441
Tkalec Srečko, Planina pod Golico 056,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001972496, izdala UE Jesenice.
gng-295215
Tkavc Marsel, Police 114, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 003040595, reg. št. 14865,
izdala UE Gornja Radgona. gnt-295202
Toman Andrej, Savska cesta 029,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 002110084, izdala UE Radovljica.
gnj-295462
Tonejc Petra, Grabče 020, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 003118017, izdala UE Radovljica.
gng-295465
Turk Brigita, Novomeška cesta 44/a,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000257887, reg. št. 19030, izdala UE
Novo mesto. gnd-295393
Urban Petrič, Slap 54 A, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 3233623,
reg. št. 17620, izdala UE Ajdovščina.
gnf-295216
Urek Vesna, Obrne 005 A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003020883, izdala UE Jesenice.
gnl-295460
Vardić
Dragan,
Krasinec
005 A, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001126269, izdala UE Metlika.
gni-295463
Vidic Bogdan, Pohorska ulica 006,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 001741472, reg. št. 50553, izdala UE
Celje. gno-295357
Wagner Nevenka, Miklošičeva ulica
001 D, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001780588, reg. št. 17147,
izdala UE Domžale. gnr-295454
Založnik Dejan, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 035, Šmartno pri Slov. Gradcu,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 002212232, reg. št. 13804, izdala UE
Slovenj Gradec. gnn-295208
Zupan Jože, Zaloše 007, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001789871, izdala UE Radovljica.
gnk-295211
Žvan Jurij, Ledina 031, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. B, C, G, H, št. S 001713209,
izdala UE Radovljica. gni-295213
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Zavarovalne police preklicujejo
Grad Diana, Čezsoča 92 a, Bovec,
zavarovalno polico, št. 50500077251, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. Ljubljana. gnr-295429
Lesar Maja, Zgornje jezersko 93,
Zgornje Jezersko, zavarovalno polico, št.
40301004460, izdala zavarovalnica KD
življenje d.d. gnm-295484

Spričevala preklicujejo
Arko Janez Jan, Krivec 46, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihovega
Voranca, izdano leta 2007. gnd-295168
Bukovec Božidar, Na terasi 11, Prebold,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o opravljeni
maturi Šolskega centra Velenje – Srednje
tehnična šola – elektro smer. gnp-295506
Čadež Darja, Levarjeva ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta
2004. gnl-295210
Ferizović Ljiljana, Brodarjev trg 1,
Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne
šole Ljubljana, izdana leta 1987, na ime
Mitić Ljiljana. gnn-295483
Florjančič Matej, Pernetova 6, Radomlje,
spričevalo 7. razreda OŠ Preserje pri
Radomljah, izdano leta 2006. gnb-295320
Golinar Andrej, Povšetova ulica 014,
Ljubljana, indeks, št. 18960155, Filozofska
fakulteta. gnl-295235
Grmek Tina, Iška vas 72, Ig, indeks, št.
04028535, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gny-295372
Guzelj Gregor, Cesta v Zgornji log 38C,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 2001. gnj-295166
Guzelj Gregor, Cesta v Zgornji log 38C,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja gostinska šola Ljubljana, izdano
leta 1996. gni-295167
Hribar Ines, Zalarjeva cesta 42,
Borovnica, spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnj-295312
Jankovič Matjaž, Tbilisijska ulica 42,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1989. gnv-295500
Kaučič Saša Edvard, Cesta na Dobrovo
62a, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja gradbena šola v Mariboru, izdano
leta 1997. gne-295242
Kerec Antonija, Vrtna 8, Murska Sobota,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole Murska Sobota, št. 58/70, izdano leta
1972. gnd-295268
Klobučar Matej, Vešter 21, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 2006. gnf-295516
Knific Anica, Dvor 30, Zgornja Besnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
administrativne šole, izdano leta 1981 in
1982. gnb-295245
Kovačič Matic, Močilnikarjeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Polje,
izdano leta 2006. gnh-295464
Kremser Vita, V dolini 13f, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ dr. Vita Kraigherja,
izdano leta 2006/07. gnm-295184
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Lesjak Mojca, Ulica 24. avgusta 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ledina, izdano leta 1993.
gnp-295481
Lipič Lea, Prevalje pod Krimom 43,
Preserje, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta
Čufarja v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnv-295350
Lončar Tina, Kropa 17, Gornji grad,
indeks, št. 20200506, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnx-295273
Maček Staša, Prvomajska ulica 28, Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole
Celje, izdano leta 1995. gny-295272
Marc Andrej, Šinigojska ulica 12, Dornberk, diplomo in spričevalo 3. in 4. letnika
Srednješolskega naravoslovnega centra
Nova Gorica – kmetijec, kmetijski tehnik,
izdano leta 1985 in 1986. gns-295303
Nikotrans Sodnikar Niko s.p., Prečna
ulica 24, Kranj, diplomo Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana
za Turščak Roberta, Gunceljska cesta 52
Ljubljana, št. VIII/390, izdana leta 1983.
gno-295507
Ojsteršek Florjan, Doropolje 4A, Planina
pri Sevnici, spričevalo 2. in 3. letnika
Splošne gimnazije Celje, izdano leta 2005
in 2006. gnz-295246
Oprešnik Valter, Ulica Janeza Rožiča
12, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Valentina Vodnika v Ljubljani, izdano leta
2003. gnc-295394
Perak Damir, Adamičeva 8, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2004. gne-295267
Pšeničnik Dejan, Kapele 1, Kapele, spričevalo 3. letnika ETrŠ Brežice, ekonomski
tehnik, izdano leta 2005. gnx-295248
Rakuša Mateja, Izletniška pot 26, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje ekonomske poslovne šole Koper
– ekonomski tehnik. gnt-295502
Rošer Rebeka, Dobrna 33/a, Dobrna,
spričevalo 8. razreda OŠ Dobrna, izdano
leta 2007. gni-295513
Roter Luka, Preloge 4, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano leta
1994. gnw-295374
Sokanovič Dalibor, Most na Soči 60a,
Most na Soči, indeks, št. 09050841, Fakulteta
za pomorstvo in promet. gnk-295236
Škof Andreja, Cerovi log 31/b,
Šentjernej, spričevalo Srednje šole v Sevnici
– poklic frizer, izdano leta 2005 in 2006.
gnn-295308
Štirn Urška, Dvorje 71, Cerklje na
Gorenjskem,
indeks,
št.
71001006,
Biotehniške
fakultete
v
Ljubljani.
gnf-295416
Tivadar Anja, Ul. Prekmurske čete
55, Črenšovci, spričevalo 8. razreda OŠ
Črenšovci, izdano leta 2007. gnj-295237
Zupanič Urška, Trg svobode 18,
Slovenska Bistrica, spričevalo 8. razreda
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
izdano leta 2005. gnh-295239

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: ZAV-10/96, št. dokumenta:

0429892, 0453316; tip dokumenta: zelene
karte št. dokumenta: 1441235, 1441239,
1530208,
1505525;
tip
dokumenta:
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 153236,
00564712; tip dokumenta: 08-TPO-01/07, št.
dokumenta: 00007243, 0007259, 0007749;
tip dokumenta: POB 237, št. dokumenta:
13705, 26207, 00039400; tip dokumenta:
PV-02, št. dokumenta: 00047722; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 47625;
tip dokumenta: ZAV-131/06, št. dokumenta:
6876, 6877. Ob-4910/08
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d. PE Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: ZNP 4/7; tip dokumenta: zelene karte, št. dokumenta: 1569937,
1570519, 1570520, 1421660, 1566384,
1542130, 1611716, 1611829, 1611836,
1522897; tip dokumenta: zelene karte, št.
dokumenta: 1610831, 1393388, 156668,
157881, 1603046, 1603131, 1603199, tip
dokumenta AA-PON-01, št. dokumenta:
520282, 516285, 533388, 539071; tip dokumenta: PV-2, št. dokumenta: 000041352,
00044764, 00044767; tip dokumenta:
AA-PT, št. dokumenta: 31714, 00032718;
tip dokumenta: POB Z3, št. dokumenta:
599963; tip dokumenta: 1-CP/03, št. dokumenta: 13231, 13233, 13471, 14073, 14076;
tip dokumenta: 07-AOD/07, št. dokumenta:
508999, 509000, 560802, 572075, 572138.
Ob-4911/08
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: ZNP 4/7, št. dokumenta:
120698; tip dokumenta: zelene karte, št. dokumenta: 1397122, 1425214; tip dokumenta: 08-TPO-01/07, št. dokumenta: 0006127;
tip dokumenta: POB 23, št. dokumenta:
00079124; tip dokumenta: ZAN 10/06, št.
dokumenta: 428687; tip dokumenta: 6-MOT,
št. dokumenta: 59021. Ob-4912/08
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: POB 237, št. dokumenta:
00068915. Ob-4913/08
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: zelene karte, št. dokumenta:
1559804. Ob-4914/08
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: O-NEZ-POL-05, št. dokumenta:
od 0043122 do 0043125; tip dokumenta:
Z-3, št. dokumenta 0063026; tip dokumenta: zelene karte, št. dokumenta: 1339309,
1607472, 1309684, 1606885; tip dokumenta: zelene karte: št. dokumenta 1665154,
1512930, 1538452, 1538465, 1538472; tip
dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta:
00454921, 00497406, 00527716, 00569389;
tip dokumenta: STANB/03, št. dokumenta:
00081914; tip dokumenta: IM/99, št. dokumenta: od 00437484 do 00437500; tip
dokumenta: 08-TPO-01/07, št. dokumenta:
0010315; tip dokumenta: POB 237, št. dokumenta: 0098982, od 38382 do 38389, od
39494 do 39500; tip dokumenta: POB 237,
št. dokumenta: 3890, 88904, 51500, 58991,
51638, 58951, 58969, 88509, 89101, 59529;
tip dokumenta: AA-PON-01, št. dokumenta:
00541812; tip dokumenta: S-T-44/02, št. dokumenta: 00011860; tip dokumenta: CORIS,
št. dokumenta: 430471, 430472, 442136;
tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 45007, 45008, 46511, 46516, 48981;
tip dokumenta: ZAV-131/06, št. dokumenta: 14543, 14545, 14548, 14549, 14553,
14554, 14555; tip dokumenta: ZAT 56/07,
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št. dokumenta: 12361, 12362, 12363. Ob4915/08
Bračko Silva s.p., Plinotvec 14, Zg.
Kungota, uradne listine prejete od Obrtne
zbornice Slovenije – potrdilo za voznike, št.
008376/BGD75-4-11186/2007 z dne 18. 12.
2007. Ob-5016/08
Bračko Silva s.p., Plintovec 14, Zg.
Kungota uradne listine prejete od Obrtne
zbornice Slovenije – potrdilo za voznike,
št. 003901/AD75-3-5838/2007 z dne 2. 8.
2007. Ob-5017/08
Čarkić Ismeta, Pohorska 13/a, Celje,
delovno knjižico. gns-295503
Debeljak Tomaž, Podbrezje 150, Naklo,
potrdila o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, izdala Srednja biotehniška šola Kranj, leta 2006. gnf-295241
Doles Matjaž, Župančičeva 2, Postojna,
delovno knjižico. gnb-295270
Fece Adela, Splitska 43, Velenje,
1 delnico KRS Velenje d.d. vpisano pod
zaporedno številko 005115. gno-295207
Furlan Jože, Podgrajska cesta 001 A,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-295294
Gornik Andrej, Hrastulje 31, Škocjan,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01556-0/01. gng-295390
Grižon Maja, Cesta na Žanej 10, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 20030124, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnu-295376
Hladnik Ervin, Col 90/e, Col, tahografsko
kartico, št. 1070500008440000, izdal Cetis
Celje. gng-295315
Hunjadi Jure, Sneberska cesta 111,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-295274
Jelenc Turist d.o.o., Dolenja vas 78,
Selca, dovolilnice za Ukrajino – tarnzitna
z oznako 804/03, št. 0752864, 0753486
in 0755320 in 0755321. gnq-295430
Jelenc Turist d.o.o., Dolenja vas 78,
Selca, dovolilnice za Rusijo – bilateralno
tranzitno, z oznako 643/09, št. 427406,
837401 in 837841. gnp-295431
Krepša Lidija, Spuhlja 127, Ptuj, delovno
knjižico. gnu-295501
Krhin Karol, Ratež 18, Brusnice, potrdilo
o opravljenem usposabljanju iz fitomedicine,
ki jo je izdala Kmetijska šola Grm Novo
mesto, št. 135879, izdano dne 23. 4. 2005.
gng-295240
Maffi Jure, Volčja Draga 36/a, Volčja Draga, študentsko izkaznico, št. 20201206, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gno-295482
Marinčič Dijana, Črnivec 187a, Brezje,
delovno knjižico. gnc-295269
Meglič Mitja, Vidičeva ulica 1, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-02378-0/04, ser. št. 16129.
gnh-295389
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Mlinarič Nikolaj, Kristan vrh 34, Podplat,
delovno knjižico. gnv-295275
Mohorič
Stanko,
Bukovica
10,
Selca, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011803000. gnl-295510
Muller Olena, Lendavska ul. 4, Murska
Sobota, delovno dovolenje za tujca
v Republiki Sleveniji za Mokryshevo
oksano, št. 0636608057, delovodna št.
442-132/2007-0600-0634, izdano 14. 12.
2007. gnq-295505
Oblak Naima, Ragovska ulica 10, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 20201830,
Pravna fakulteta Ljubljana. gnm-295238
Obrenovič Vojislav, Vojkova 11, Celje,
delovno knjižico. gnd-295243
Pavlič Tanja, Sallaumines 9/a, Trbovlje,
delovno knjižico. gnz-295271
Petek Transport d.o.o., Gornje Lepovče
99, Ribnica, dnevniški list, št. 6 pri dovolilnici
Cemt, št. 10245. gnn-295508
Petrans d.o.o., Leskoškova cesta
12,
Ljubljana,
veljavnosti
certifikata
licence skupnosti izvoda za podjetje št.
GE002870/02909/015, izdano 14. 8. 2007.
gnc-295244
Pignar Dušanka, Melski hrib 79, Maribor,
portdilo o preizkusu znanja za upravljanje s
čolnom, št. 3736-1-01348/06 z dne 20. 6.
2006. gnv-295375
Podbregar Anita, Marija reka 76, Prebold,
delovno knjižico, ser. št. 0364875, reg. št.
394/96. gnj-295512
Prosenc Aleš s.p., Šentjur na polju 27,
Loka pri Zidanem Mostu, licenco, št. 010814,
izdana pri OZS dne 5. 10. 2004 za vozilo
Daewoo Espero 1,8 CD. gnc-295319
Raimondi Boštjan, Senožeče 82/c,
Senožeče, delovno knjižico, reg. št. 106084,
ser. št. A0388606. gng-295515
Reberšak Mladen, Milčinskega 7, Celje,
delovno knjižico. gnh-295514
Roter Luka, Preloge 4, Ljubljana, delovno
knjižico. gnx-295373
Rustemi Adnan, Križna ulica 12 a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-295395
Simonič Polona, Matenja vas 28,
Prestranek,
študentsko
izkaznico,
št. 01001077, Pedagoška fakulteta.
gny-295222
TOGRES
d.o.o.,
Bratuževa
13/a, Šempeter pri Gorici, original licenco,
št. GE001498/02580 za prevoz blaga
za tovorno vozilo Mercedes z reg. št. LJ
Z3-20M. gnm-295509
Tomanič Urh, Braslovče 79, Žalec,
delovno knjižico. gny-295247
Uršej Alenka, Prisoje 18, Mislinja,
delovno knjižico. gnf-295391
Vesel Dejan, Pristava 10, Mengeš,
delovno knjižico. gnk-295461
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Evidence sindikatov
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Objave po Zakonu o medijih
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Objave po Zakonu o poštnih storitvah

1999

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov

2000
2000
2000
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Zavarovanja terjatev

2023

Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
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2029
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Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2030
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